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Dyrektor Oddziału Regionalnego
KRUS odpowiada na pytania
rolników
„Nasz” Żołnierz Wyklęty cz. 2
Ziemia Sędziszowska
w Powstaniu Styczniowym
Nasze klimaty. Pragnienie wiosny

Wystawa malarstwa, grafiki i kowalstwa
artystycznego w domu kultury
W piątek, 5 kwietnia, w holu sędziszowskiego domu kultury odbyło się uroczyste otwarcie wystawy malarstwa Aleksandry Draus, grafiki Edyty Czeladki oraz kowalstwa artystycznego Stanisława Wozowicza. To kolejne wydarzenie artystyczne, zorganizowane w z okazji Jubileuszu 530-lecia nadania praw miejskich dla Sędziszowa Młp.

Od lewej: Aleksandra Draus, Edyta Czeladka, Stanisław Wozowicz.

Edyta Czeladka obecnie jest
studentk¹ Wydzia³u Artystycznego Uniwersytetu Œl¹skiego na
kierunku grafika. Wczeœniej
ukoñczy³a Liceum Plastyczne
w Rzeszowie.
Pomimo m³odego wieku, ma
na swoim koncie kilka sukcesów,
odniesionych ju¿ na pocz¹tku
swojej drogi artystycznej. Zdoby³a m.in. III miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym
„Wariacje na temat twórczoœci
Tadeusza Brzozowskiego”
w dziedzinie malarstwa. Swoje
prace prezentowa³a ju¿ m.in.
w Galerii 3.1 w Bydgoszczy na
wystawie studentów.
Aleksandra Draus jest nauczycielk¹ plastyki w sêdziszowskim
Gimnazjum oraz w Szkole Podstawowej w Szkodnej, a tak¿e instruktorem w Gminnym Oœrodku Kultury w Wiercanach.
Uczestniczy w plenerach malarskich, prezentowa³a ju¿ swoje
prace w Sêdziszowie M³p. w minionych latach. Na wystawie zaprezentowa³a g³ównie malarstwo portretowe oraz kopie dzie³
Rafaela Santi. Jak powiedzia³a,
cytuj¹c Pabla Picasso, lubi malowaæ kopie znanych dzie³, bowiem Innych kopiowaæ nale¿y, ale
kopiowaæ samego siebie – to tragiczne.
Stanis³aw Wozowicz, mieszkaniec w Góry Ropczyckiej, znany
jest zarówno ze swoich dokonañ
zawodowych – d³ugie lata by³
nauczycielem, dyrektorem Gimnazjum w Zagorzycach Grn. jak
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i pracy spo³ecznej w samorz¹dzie
gminnym i powiatowym. Tym
razem kolejny raz da³ siê poznaæ
jako kowal – artysta, prezentuj¹c na wystawie g³ównie œwieczniki oraz krzy¿e w ró¿nych aran¿acjach. Stanis³aw Wozowicz kiedyœ zajmowa³ siê g³ównie malarstwem i metaloplastyk¹, a obecnie wy³¹cznie kowalstwem artystycznym. Spotkaæ go mo¿na
m.in. na ropczyckich jarmarkach kowalskich.
Wystawê w holu Domu Kultury w Sêdziszowie M³p. mo¿na
ogl¹daæ do 24 kwietnia br. Zapraszamy!
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Ślubowanie Strzelców i Orląt
Dnia 7 marca 2013 r., w Rzeszowie, podczas uroczystych
obchodów 94 rocznicy śmierci płk. Leopolda Lisa-Kuli, ślubowanie złożyli Strzelcy
z sędziszowskiego Liceum
Ogólnokształcącego oraz Orlęta ze szkół podstawowych
w Klęczanach i Wolicy Piaskowej.

„Orlęta” składają ślubowanie podczas nabożeństwa w kościele Św. Krzyża w Rzeszowie.

Uroczystoœæ rozpoczê³a Msza
œw. w koœciele pw. Œwiêtego Krzy¿a pod przewodnictwem JE ks.
bp Kazimierza Górnego – Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej, w asyœcie wielu kap³anów
z Rzeszowa i kapelanów ZS „Strzelec”, wœród których by³ tak¿e ks.
Krzysztof Gac, kapelan Jednostki 2051 z Sêdziszowa M³p.
Po kazaniu, które wyg³osi³
ks. dr Andrzej Motyka, grupa 70
Orl¹t Zwi¹zku Strzeleckiego z Tyczyna, Klêczan i Wolicy Piaskowej
z³o¿y³a przyrzeczenie. Rotê przyrzeczenia odczyta³ wnuk Józefa
Pi³sudskiego – Krzysztof Jaraczewski oraz prof. Grzegorz Nowik.
Na zakoñczenie nabo¿eñstwa
okolicznoœciowy medal z okazji
100-lecia ZS „Strzelec” w Rzeszowie otrzyma³ JE ks. bp Kazimierz
Górny.
Dalsza czêœæ uroczystoœci odby³a siê na Placu Farnym, pod

pomnikiem p³k. Leopolda LisaKuli. Tu odby³o siê przyrzeczenie strzeleckie m³odzie¿y z Jednostek Strzeleckich 2021 Rzeszów, 2027 Stalowej Woli, 2035
Le¿ajsk, 2051 Sêdziszów M³p.
Zwi¹zku Strzeleckiego „Strzelec” OS-W na historyczny, bojowy sztandar Armii Krajowej.
Do przyrzeczenia przyst¹pi³o
440 strzelców, wœród nich grupa
z Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p.
W gronie wyró¿nionych, którzy z³o¿yli przyrzeczenie na
sztandar znalaz³ siê strzelec Kacper Siorek z sêdziszowskiego LO.
S³owa przyrzeczenia strzeleckiego tradycyjnie odczyta³ Leopold Kula, bratanek p³k. Leopolda Lisa-Kuli w asyœcie dowódców Jednostek Strzeleckich
i dyrektorów szkó³ uczniów sk³adaj¹cych przyrzeczenie oraz

Drużyny z Wolicy Piaskowej i Klęczan
pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki.

dziekana Wydzia³u Zarz¹dzania
Politechniki Rzeszowskiej.
Nastêpnie p³k Zbigniew Winiarski, p³k Wojciech Kucharski
i prof. Janusz Cisek – wiceminister Spraw Zagranicznych wrêczyli Medale Za zas³ugi dla obronnoœci kraju przyznane przez Ministra Obrony Narodowej.
Po czêœci oficjalnej odby³y siê
pokazy umiejêtnoœci strzelców
ze Stalowej Woli i prezentacja
sprzêtu bojowego, bêd¹cego na
wyposa¿eniu 21. Brygady Strzelców Podhalañskich.
Na zakoñczenie uroczystoœci
odby³a siê defilada pododdzia³ów 21 BSP i ZS „Strzelec” OSW
– JS 2009 Przemyœl , JS 2021 Rzeszów, 2025 Jaros³aw, JS 2027 Stalowa Wola, JS 2033 Lubaczów,
JS 2035 Le¿ajsk, JS 2051 Sêdziszów M³p.
Pododdzia³, z³o¿ony ze strzelców z Liceum Ogólnokszta³c¹-

Sprzęt bojowy „Podhalańczyków” wywarł
duże wrażenie.
Fot.(3) Arch.

cego w Sêdziszowie M³p. i ze
Strzy¿owa prowadzi³ dru¿ynowy
Micha³ Œliwa.
Ruch strzelecki w Sêdziszowie
M³p. i okolicy rozwija siê prê¿nie. Oprócz Liceum Ogólnokszta³c¹cego, które jest organizacyjnym i duchowym centrum
„Strzelca”, oraz szkó³ podstawowych w Klêczanach i Wolicy Piaskowej, gdzie dzia³aj¹ dru¿yny
orlêce, podobna funkcjonuje
w Szkole Podstawowej nr 3
im. Jana Paw³a II w Sêdziszowie
M³p., a kolejna tworzy siê przy
sêdziszowskim Gimnazjum.

XXV Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.
W dniu 26 marca br. odbyła się
XXV Sesja Rady Miejskiej
w Sędziszowie Młp. w czasie,
której radni podjęli 13 uchwał:

Radni postanowili udzieliæ pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego w kwocie
12.330 z³otych z przeznaczeniem
na dofinansowanie wydatków
bie¿¹cych dotycz¹cych rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej
w Warsztatach Terapii Zajêciowej w Ropczycach mieszkañców
z terenu Gminy Sêdziszów M³p.

1. Uchwała w sprawie nadania imienia
Szkole Podstawowej w Będziemyślu.
Rada Miejska na wniosek dyrekcji, rady rodziców i samorz¹du uczniowskiego nada³a Szkole Podstawowej w Bêdziemyœlu
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwaimiê Œw. Jana Kantego.
ły budżetowej Gminy Sędziszów Młp.
2. Uchwała w sprawie udzielenia po- na rok 2013 nr XXIII/195/13 z dnia 29
mocy finansowej dla Powiatu Rop- stycznia 2013 r.
Rada Miejska dokona³a zmian
czycko-Sędziszowskiego.
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£ugowa – Krzywa – Podlesie –
w bud¿ecie gminy na 2013 r.
Potok w m. Wolica £ugowa –
polegaj¹cych na:
122.000 z³
1)zwiêkszeniu dochodów bie¿¹cych o kwotê 435.213 z³, w tym – remont drogi gminnej Góra
Ropczycka – Domaradz –
z tytu³u:
378.000 z³,
– czêœci oœwiatowej subwencji
– wynagrodzenia wraz z poogólnej – 35.213 z³,
chodnymi dla nauczycieli za– dotacji celowej z bud¿etu pañtrudnionych w Przedszkolu
stwa na usuwanie skutków
nr 1 w Sêdziszowie M³p.
klêsk ¿ywio³owych – 400.000 z³.
z Odzia³em Zamiejscowym
2)zwiêkszeniu przychodów z tyw Wolicy £ugowej – 35.213 z³,
tu³u wolnych œrodków z lat
ubieg³ych o kwotê 1.136.330 z³. – wykonanie odwodnienia i zabezpieczenia skarpy na tere3)zwiêkszeniu wydatków bie¿¹nie Gimnazjum w Zagorzycych o kwotê 632.543 z³ z przeznaczeniem na:
ciąg dalszy na str. 4
– remont drogi gminnej Wolica
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ciąg dalszy ze str. 3
cach Górnych – 45.000 z³,
– pomoc finansow¹ dla Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego na dofinansowanie kosztów Warsztatów Terapii Zajêciowej – 12.330 z³,
4)zwiêkszeniu wydatków maj¹tkowych bud¿etu o kwotê
939.000 z³ z przeznaczeniem
na:
– realizacjê projektu „Przebudowa budynku szko³y podstawowej w Cierpiszu na dom ludowy” dofinansowanego ze
œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju na Rzecz Obszarów Wiejskich w ramach
PROW – 850.000 z³,
– zakup kot³a do nagrzewnicy
i uk³adu ch³odniczego do
Gimnazjum w Sêdziszowie
M³p. – 85.000 z³,
– zakup dzia³ki pod planowan¹
przepompowniê œcieków w miejscowoœci Klêczany – 4.000 z³.
5)zwiêkszeniu planowanego deficytu bud¿etu o kwotê
1.136.330 z³, Ÿród³em pokrycia
planowanego deficytu bud¿etu bêd¹ przychody z tytu³u
wolnych œrodków.
4. Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Sędziszów Młp.
Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sêdziszów
M³p. dokonano w zwi¹zku z koniecznoœci¹ dostosowania jej do
wzoru ustalonego rozporz¹dzeniem Ministra Finansów, a tak¿e
dokonano zmian wynikaj¹cych
ze zmian bud¿etu Gminy Sêdziszów M³p. na 2013 r. wprowadzonych zarz¹dzeniem Burmistrza
i uchwa³¹ Rady Miejskiej.
5. Uchwała w sprawie zaciągnięcia
zobowiązania w zakresie inwestycji
o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2013 r.
Rada postanowi³a zaci¹gn¹æ
zobowi¹zanie ponad kwotê wydatków okreœlon¹ w bud¿ecie
Gminy na 2013 r. na sumê
186.000 z³ z przeznaczeniem na:
– budowê oœwietlenia drogi
gminnej relacji Bêdziemyœl–
Koœció³–Szko³a oraz relacji
Bêdziemyœl Zap³ocie w m. Bêdziemyœl – 75.000 z³,
– budowê linii napowietrznokablowej oœwietlenia ulicznego
przy drodze gminnej Krzywa
Podlesie – Potok – 50.000 z³,
– budowê linii napowietrznej
oœwietlenia ulicznego przy
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drodze gminnej w miejscowo- 2. 4,00 z³ brutto, gdy liczba mieszkañców zamieszkuj¹cych
œci Czarna Sêdz. – 61.000 z³
dan¹ nieruchomoœæ jest wiêkZobowi¹zanie to sp³acone bêsza ni¿ 5,
dzie w 2014 r. z dochodów Gminy z tytu³u udzia³u w podatku 3. 4,00 z³ brutto, gdy nieruchomoœæ zamieszka³a jest wy³¹czdochodowym od osób fizycznie przez osoby w wieku ponych.
wy¿ej 75 lat.
Natomiast stawka op³aty od
6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołec- mieszkañca za gospodarowanie
odpadami komunalnymi zbierakiego w 2014 roku.
Rada Miejska wyrazi³a zgodê nymi i odbieranymi w sposób
na wyodrêbnienie œrodków fun- nieselektywny wynosiæ bêdzie
duszu so³eckiego w bud¿ecie 9 z³ brutto, a w przypadku mieszkañców mieszkaj¹cych w zabugminy na 2014 rok.
dowie wielorodzinnej (wspólno7. Uchwała w sprawie wyrażenie zgo- ty i spó³dzielnie mieszkaniowe)
dy na złożenie wniosku o dofinanso- 8 z³ brutto.
wanie dla projektu pn. RopczyckoSędziszowski Obszar Funkcjonalny. 9. Uchwała w sprawie zmiany w ReRadni wyrazili zgodê na z³o¿e- gulaminie utrzymania czystości i ponie wniosku o dofinansowanie rządku w Gminie Sędziszów Młp.
Radni ustalili, ¿e do zbiórki
projektu pn: „Ropczycko-Sêdziszowski Obszar Funkcjonalny” odpadów stosowaæ nale¿y worw ramach Programu Regional- ki w nastêpuj¹cych kolorach:
nego „Rozwój miast poprzez a)niebieskie na papier i tekturê
oraz opakowania wielomatewzmocnienie kompetencji jedria³owe,
nostek samorz¹du terytorialnego, dialog spo³eczny oraz wspó³- b)zielone na opakowania szklane bia³e i kolorowe,
pracê z przedstawicielami spo³eczeñstwa obywatelskiego”, c)¿ó³te na metal i tworzywa
sztuczne,
wspó³finansowanego ze œrodków Mechanizmu Finansowego d)br¹zowe na odpady biodegradowalne i opakowania ulegaEuropejskiego Obszaru Gospoj¹ce biodegradacji,
darczego na lata 2009-2014.
Projekt realizowany bêdzie e)czarne na odpady zmieszane.
wspólnie z Powiatem RopczyckoSêdziszowskim, Gmin¹ Ropczyce, 10. Uchwała w sprawie programu
Gmin¹ Iwierzyce, Gmin¹ Ostrów, opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Gmin¹ Wielopole Skrzyñskie oraz oraz zapobiegania bezdomności zwiez przedstawicielami sektora po- rząt w Gminie Sędziszów Małopolski
zarz¹dowego, sektora gospodar- na rok 2013.
Przyjêty przez Radê Program
czego i instytucji naukowych.
Funkcjê Lidera Projektu pe³niæ opieki nad zwierzêtami ma na
bêdzie Gmina Ropczyce. Przewi- celu ograniczenie zjawiska bezdywany okres realizacji projektu domnoœci zwierz¹t domowych
obejmuje lata 2013-2016, a sza- oraz zapewnienie w³aœciwej
cunkowa wartoœæ ca³kowita wy- opieki tym zwierzêtom (w szczeniesie ok. 2,5 mln z³. Poziom do- gólnoœci psom, kotom) oraz
finansowania okreœlony zosta³ na zwierzêtom gospodarskim przepoziomie do 85%, wk³ad w³asny bywaj¹cym w granicach admizostanie zapewniony w równych nistracyjnych Gminy Sêdziszów
czêœciach przez wszystkich M³p.
Zapewnienie opieki nad zwieuczestników projektu.
rzêtami bezdomnymi w Gminie
8. Uchwała w sprawie ustalenia staw- Sêdziszów M³p. realizowane bêki opłaty za gospodarowanie odpadami dzie poprzez:
1)zapewnienie opieki bezdomkomunalnymi.
nym zwierzêtom z terenu gmiRada Miejska dokona³a zmiany,
ny uchwa³y z 13 grudnia 2013 r.
i zmniejszy³a stawki op³aty od 2)sprawowanie opieki nad kotami wolno ¿yj¹cymi, w tym ich
mieszkañca za gospodarowanie
dokarmianie,
odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi selektywnie, 3)od³awianie bezdomnych zwierz¹t domowych, w tym internowe stawki wynosz¹:
wencyjne,
1. 4,50 z³ brutto, gdy liczba mieszkañców zamieszkuj¹cych 4)ograniczenie populacji bezdomnych zwierz¹t poprzez
dan¹ nieruchomoœæ jest
obligatoryjn¹ kastracjê i sterymniejsza lub równa 5,

lizacjê w schroniskach dla
zwierz¹t,
5)poszukiwanie nowych w³aœcicieli dla bezdomnych zwierz¹t;
6)usypianie œlepych miotów,
7)wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca
dla zwierz¹t gospodarskich,
8)zapewnienie ca³odobowej
opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeñ drogowych
z udzia³em zwierz¹t,
9)znakowanie zwierz¹t – tatuowanie lub czipowanie psów
w celu ich zidentyfikowania,
10) edukacjê mieszkañców
Gminy Sêdziszów M³p. w zakresie opieki nad zwierzêtami.
11. Uchwała w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych na
terenie Gminy Sędziszów Młp., warunków i zasad korzystania z nich.
Rada Miejska okreœli³a wykaz
przystanków komunikacyjnych,
których w³aœcicielem lub zarz¹dzaj¹cym jest Gmina Sêdziszów
M³p. oraz ustalono warunki
i zasady korzystania z nich.
12. Uchwała w sprawie rozpoznania
skargi Pani Anny Szczyrek.
Radni uznali za bezzasadn¹
skargê Pani Anny Szczyrek
z Ropczyc na dzia³ania Burmistrza Sêdziszowa M³p.
13. Uchwała w sprawie przyjęcia do
realizacji projektu pn. „Edukacja –
szansa na rozwój ucznia – zajęcia
pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Klęczanach” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Rada przyjê³a do realizacji
projekt pt: „Edukacja – szansa
na rozwój ucznia – zajêcia pozalekcyjne dla uczniów Szko³y Podstawowej w Klêczanach” wspó³finansowany ze œrodków EFS
w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Projekt bêdzie realizowany w okresie:
1.09.2013 r. – 30.06.2014 r. Realizacjê oraz zaci¹ganie zobowi¹zañ finansowych na lata 20132014 powierzono Szkole Podstawowej w Klêczanach. Na realizacjê w/w projektu przyznana
zosta³a kwota w wysokoœci
123.540 z³. Ponadto Rada wyrazi³a zgodê na wniesienie do projektu wk³adu w³asnego niepieniê¿nego w formie udostêpnienia sal lekcyjnych w wysokoœci
18.104 z³.
BIURO RADY MIEJSKIEJ
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Fundusze promocji
– przedsiębiorco rozlicz się!

Wszystkie firmy z sektora rolno-spożywczego (jak
młyny, ubojnie itp.) mają obowiązek płacić na tzw.
fundusze promocji.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie
w dniu 1 lipca 2009 r. ustawy z 22
maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spo¿ywczych z mocy, której powo³anych
zosta³o 9 odrêbnych funduszy
promocji: Fundusz Promocji
Mleka, (który zastêpuje dotychczas istniej¹cy Fundusz Promocji Mleczarstwa), Fundusz Promocji Miêsa Wieprzowego, Fundusz Promocji Miêsa Wo³owego,
Fundusz Promocji Miêsa Koñskiego, Fundusz Promocji Miêsa Owczego, Fundusz Promocji
Ziarna Zbó¿ i Przetworów Zbo¿owych, Fundusz Promocji Owoców i Warzyw, Fundusz Promocji Miêsa Drobiowego, Fundusz
Promocji Ryb.
Celem powsta³ych funduszy
jest promowanie i wspieranie
wzrostu spo¿ycia polskich produktów rolno-spo¿ywczych, zarówno na rynkach krajowych jak
i europejskich.
Główne zadania dofinansowywane
z funduszy promocji w 2012 r.
j Fundusz Promocji Mleka –
kampania „Mam kota na punkcie mleka”, „Szklanka mleka”,
targi, wystawy, pikniki, szkolenia
j Fundusz Promocji Miêsa
Wieprzowego – kampania radiowa „Encyklopedia wieprzowiny”,
promocja mat. hodowl. i miêsa
QAFP, strategia odbudowy i rozwoju prod. trzody chlewnej

w Polsce do 2030 r., kampania
spo³eczna „Wiêcej wiem – m¹drze jem”, kampania „Tradycja,
jakoœæ, smak”, targi, wystawy, pikniki, szkolenia
j Fundusz Promocji Miêsa
Wo³owego – kampania „Tradycja, jakoœæ, smak”, targi wystawy,
pikniki, szkolenia, portal spo³ecznoœciowy producentów
¿ywca wo³owego, biuro prasowe, promocja wo³owiny kulinarnej QMP i byd³a rasy simentalskiej
j Fundusz Promocji Miêsa
Koñskiego – wystawy koni zimnokrwistych, promocja miêsa
koñskiego, konferencja
j Fundusz Promocji Miêsa
Owczego – pokazy kulinarne,
degustacje i sympozja w obiektach hotelowych i gastronomicznych oraz na piknikach
j Fundusz Promocji Ziarna
Zbó¿ i Przetworów Zbo¿owych
– badania agrotechniczne, promocja pieczywa wysokiej jakoœci,
ziarna zbó¿, przetw. Pe³nego
przemia³u, kampania „Makarony Europy”, œwiêto cheba, targi,
pikniki, szkolenia seminaria
j Fundusz Promocji Owoców i Warzyw – kampania „Jab³ka ka¿dego dnia”, kampania
„5 porcji owoców i warzyw”,
„Ca³a Polska je ziemniaki”, „Pora
na pomidora”, „Fakty i mity
o ¿ywnoœci i ¿ywieniu”, targi, pikniki, wystawy, warsztaty

j Fundusz Promocji Miêsa
Drobiowego – promocja miêsa
indyczego, gêsiego i metod chowu, targi, pikniki, szkolenia
j Fundusz Promocji Ryb –
targi, szkolenia, konkursy, edukacja kulinarna, projekt sprzeda¿y bezpoœredniej.
W 2012 r. do Oddzia³u Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie wp³ynê³o 905 deklaracji, a ³¹czne wp³aty z tytu³u
funduszy promocji na dzieñ
31.12.2012 r. wynios³y 510 000 z³.
Œrodki przekazywane w ramach funduszy wracaj¹ do województwa podkarpackiego
w formie dofinansowania ró¿nych imprez m.in. „Promocja
wo³owiny w po³udniowo –
wschodniej Polsce przy wykorzystaniu byd³a ogólnou¿ytkowego
ze szczególnym uwzglêdnieniem
rasy simentalskiej”, „Regionalna
Wystawa Zwierz¹t Hodowlanych
w Boguchwale”, „Krajowa Wystawa Byd³a Simentalskiego
w Rudawce Rymanowskiej”, „Piknik Zbo¿owy”, „Œwiêto Chleba”.

Uwaga:
Informujemy, iż od dnia 1 marca 2013 r., obowiązuje nowy
wzór Deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno spożywczych (FPZ-f1).Deklaracje przekazywane do właściwych miejscowo Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego po upływie tego terminu powinny być wypełnione na nowym formularzu dokumentu.
Andrzej Wróbel
Dyrektor Oddziału Terenowego
ARR w Rzeszowie

Fundusze promocji – wpłaty i wypłaty środków (1.07.2009 – 31.12.2012)

Wpływy

INFORMACJA
Informuje siê, ¿e w Gminie
Sêdziszów M³p. istnieje Gminny Zespó³ Interdyscyplinarny
zajmuj¹cy siê przeciwdzia³aniem przemocy w rodzinie.
Zespó³ ten tworzy grupa ludzi, specjalistów z ró¿nych
dziedzin, zajmuj¹ca siê rozwi¹zaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu
zasobów bêd¹cych w dyspozycji ka¿dego z cz³onków tego
Zespo³u. W sk³ad Zespo³u
wchodz¹ pracownicy socjalni z Miejsko-Gminnego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
w Sêdziszowie M³p., policjant
z Komisariatu Policji w Sêdziszowie M³p., przewodnicz¹cy
Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, pedagodzy szkolni, pielêgniarka œrodowiskowa
z Przychodni Rejonowej w Sêdziszowie M³p., kurator zawodowy, przedstawiciele parafialnych Zespo³ów „Caritas”.
Przemoc domowa jest
przestêpstwem. Prawo zabrania stosowania przemocy
i krzywdzenia swoich bliskich. Je¿eli Ty lub ktoœ
z Twoich bliskich jest ofiar¹
przemocy ze strony osoby
najbli¿szej, nie wstydŸ siê
prosiæ o pomoc!

Gminny Zespół
Interdyscyplinarny
ma siedzibê
w Miejsko-Gminnym Oœrodku
Pomocy Spo³ecznej
w Sêdziszowie M³p.,
ul. 3 Maja 25,
tel. 17 22 16 588
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Sêdziszowie M³p.,
ul. Rynek 10, pokój nr 1
(budynek b. Warmetu),
tel. 17 745 36 37,
Dy¿ur: œroda w godz. 11-15,
pi¹tek w godz. 8-12
Komisariat Policji
w Sêdziszowie M³p.,
ul. 3 Maja 42a,
tel. 17 2216 427, 17 2216 436

* Od 2004 r. do 30 czerwca 2009 r. ARR administrowała Funduszem Promocji Mleczarstwa wydatkując z niego 75,4 mln zł
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Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia”
tel. 801 12 00 02
22 824 25 01, 22 666 10 36
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IX Podkarpackie Forum Kobiet Wiejskich
Już po raz dziewiąty Podkarpackie Forum Kobiet Wiejskich
zgromadziło członkinie kół gospodyń wiejskich i samorządu
rolniczego, lokalnych grup działania i innych organizacji
działających na obszarach wiejskich. Spotkanie odbyło się
8 marca br. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Nie
zabrakło również przedstawicielek naszego powiatu.
- Gminê Sêdziszów Ma³opolski reprezentowa³o kilkanaœcie pañ z Kó³
Gospodyñ Wiejskich z Zagorzyc Górnych, Czarnej Sêdziszowskiej, Klêczan, Krzywej i Sêdziszowa Ma³opolskiego – informuje Barbara Traciak, przewodnicz¹ca Gminnej
Rady Kó³ Gospodyñ Wiejskich w
Sêdziszowie Ma³opolskim, przedstawiciel Podkarpackiej Izby
Rolniczej. – Myœlê, ¿e tegoroczne forum by³o wyj¹tkowo udane, goœcie
dopisali, a czêœæ artystyczna w wykonaniu tancerzy ze szko³y tañca „Axel”
wzbudzi³a niema³y entuzjazm. Oczywiœcie nie zabrak³o serdecznych

¿yczeñ, ale te¿ mówiono o wiêkszej
obecnoœci kobiet w ¿yciu publicznym,
umiejêtnoœci „³agodzenia obyczajów”
oraz wieloœci ról jakie spe³niaj¹ na
co dzieñ.
Uczestnicy forum wys³uchali
okolicznoœciowych referatów.
Marta Wierzbieniec, dyrektor
Filharmonii Podkarpackiej,
w lekki i humorystyczny sposób
mówi³a o tym „Czy muzyka jest
kobiet¹?”. Natomiast Wies³aw
Baranowski, dyrektor Departamentu PROW Urzêdu Marsza³kowskiego, dowodzi³ jak wielki
i nie do przecenienia wp³yw maj¹

Przedstawicielki KGW z gminy Sędziszów Młp. wraz z Barbarą Traciak, przewodniczącą
Gminnej Rady KGW.

kobiece dzia³ania na rozwój obszarów wiejskich.
Spotkanie by³o okazj¹ do uhonorowania najbardziej aktywnych pañ przez w³adze wojewódzkie odznakami honorowymi „Zas³u¿ony dla rolnictwa”

i Izbê Rolnicz¹ odznakami „Œw.
Izydora Oracza”.
Forum Kobiet Wiejskich
wspó³organizuj¹ Podkarpacka
Izba Rolnicza, Wojewódzki Zwi¹zek Kó³ek i Organizacji Rolniczych i Urz¹d Marsza³kowski.

Wiesław Lada dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Rzeszowie
odpowiada na pytania zadawane przez rolników
Czy osoba prowadząca pozarolniczą
działalność gospodarczą
i podlegająca ubezpieczeniu
społecznemu w KRUS, może
jednocześnie pracować na
podstawie umowy zlecenia?
W œwietle przepisów ustawy
o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, wykonywanie pracy na
podstawie umowy zlecenia stanowi samoistny tytu³ do podlegania
ubezpieczeniom spo³ecznym
w ramach powszechnego systemu ubezpieczeñ spo³ecznych
realizowanego przez ZUS.
A zatem podjêcie wykonywania umowy zlecenia przez ubez-

tej¿e umowy.
Jednak¿e orzecznictwo s¹dowe i kszta³towana na tej podstawie linia postêpowania rolniczych organów rentowych dopuszcza pozostawienie w systemie rolniczego ubezpieczenia
spo³ecznego takich przedsiêbiorców
ubezpieczonych
w KRUS, wykonuj¹cych umowê
zlecenia, której przedmiot jest
pieczonych w KRUS prowadz¹- to¿samy z zakresem prowadzocych jednoczeœnie pozarolnicz¹ nej dzia³alnoœci gospodarczej.
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ co do
zasady powoduje wy³¹czenie Czy zadłużenie z tytułu
z ubezpieczenia spo³ecznego nieopłaconych składek na
rolników w okresie wykonywania ubezpieczenie społeczne rolników

po śmierci ubezpieczonego jest
dochodzone przez KRUS?
Zad³u¿enie z tytu³u nieop³aconych sk³adek na ubezpieczenie
spo³eczne rolników po œmierci
ubezpieczonego, odpowiedzialnego za ich op³acanie stanowi
d³ug spadkowy, który obci¹¿a
jego spadkobierców.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego jest zobowi¹zana do jego dochodzenia od spadkobierców zmar³ego, stosownie
przepisów ustawy Ordynacja
podatkowa z uwzglêdnieniem
przepisów Kodeksu Cywilnego.
przygot. Barbara Traciak

Od kwietnia 2013 r. kolejny dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego
Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Sêdziszowie
M³p., Dzia³ Œwiadczeñ Rodzinnych informuje, i¿ od kwietnia
2013r. do koñca 2013 roku rodzice opiekuj¹cy siê niepe³nosprawnymi dzieæmi otrzymaj¹ kolejne 200 z³ w ramach rz¹dowego
programu.
Obecnie s¹ oni uprawnieni do œwiadczenia pielêgnacyjnego
w wysokoœci 520 z³ oraz 100 z³ dodatku, który jest im wyp³acany
na podstawie art. 12 ustawy z 7 grudnia 2012 roku o zmianie
ustawy o œwiadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2012 r., poz. 1548). Na podstawie Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. ustalono warunki
realizacji rz¹dowego programu wspierania osób uprawnionych
do œwiadczenia pielêgnacyjnego. W/w pomoc finansowa przy-
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s³uguje w wysokoœci 200 z³ miesiêcznie.(Dz.U. z 2013, poz. 413).
W zwi¹zku z powy¿szym osoby uprawnione do œwiadczenia pielêgnacyjnego od miesi¹ca kwiecieñ 2013 r. bêd¹ otrzymywaæ
³¹cznie 820 z³ miesiêcznie. Aby od kwietnia 2013 r. uzyskaæ dodatkowe pieni¹dze, rodzice nie musz¹ sk³adaæ wniosku. Œrodki
zostan¹ im przyznane z urzêdu na podstawie postêpowania wszczêtego przez Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Sêdziszowie M³p. Otrzymaj¹ decyzjê w tej sprawie, a dodatek
bêdzie im wyp³acany w terminie, w którym otrzymuj¹ œwiadczenie pielêgnacyjne.
KIEROWNIK Działu Świadczeń Rodzinnych
mgr Teresa Bizon
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Stop GMO
Temat GMO by³ poruszany
w Sêdziszowie M³p. podczas posiedzenia Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej w Ropczycach w dniu 18 marca br., na
które zaproszeni zostali przez

przewodnicz¹cego Jerzego Jakubca równie¿ so³tysi z terenu
powiatu oraz goœcie i prelegenci: pose³ Kazimierz Moskal, dyrektor KRUS OT w Rzeszowie
Wies³aw Lada, Andrzej Regu³a

Podkarpacki Wojewódzki In- ców PODR w Ropczycach i Jespektor Ochrony Roœlin i Nasien- rzy Bator cz³onek zarz¹du PIR
nictwa w Rzeszowie, Marian w Boguchwale.
Wójtowicz prezes PodkarpacBarbara Traciak
kiej Izby Rolnictwa EkologiczneSołtys Zagorzyc Górnych
go w Œwilczy, Tadeusz Sowa kieCzłonek Rady Powiatowej
rownik Biura Powiatowego
Podkarpackiej Izby Rolniczej
ARiMR w Ropczycach, Marek
w Ropczycach
Strêk kierownik Zespo³u Dorad-

Od 28 stycznia 2013 r. obowiązuje zakaz stosowania materiału siewnego odmian GMO:
kukurydzy MON 810 i ziemniaka Amflora.
Wa¿ne:
1. Zastosowanie materia³u siewnego zakazanych odmian GMO
podlega sankcjom finansowym ³¹cznie z nakazem zniszczenia
uprawy!
2. Jeœli zakupi³eœ materia³ siewny i masz w¹tpliwoœci, czy nie
podlega on zakazowi, mo¿esz przeprowadziæ bezp³atne badanie w laboratoriach PIORiN w marcu 2013 roku.
3. Pamiêtaj ¿e ka¿de opakowanie materia³u siewnego oznacza
siê urzêdow¹ etykiet¹. Materia³ siewny, który jest w Polsce
zakazany na etykiecie zawiera oznaczenie „GMO” lub napis
„genetically modified organisms”.
4. Je¿eli uprawiasz kukurydzê lub ziemniaki zachowaj dokumenty potwierdzaj¹ce zakup materia³u siewnego oraz etykiety urzêdowe. Te dokumenty bêd¹ podlega³y sprawdzaniu podczas kontroli przeprowadzonych przez Pañstwow¹
Inspekcjê Ochrony Roœlin i Nasiennictwa.
Cierpienie jest prób¹ cz³owieczeñstwa cz³owieka, prób¹ jego wewnêtrznej prawdy; jego maski opadaj¹, traci sens wszelka gra.
Józef Tischner

Pasja
Tradycyjnie, bo już dziesiąty
raz, 28 marca 2013 roku,
w Wielki Czwartek w kościele parafialnym w Czarnej Sędziszowskiej została zaprezentowana inscenizacja, ukazująca ostatnie chwile życia Jezusa Chrystusa, Misterium Męki
Pańskiej. Ten jubileuszowy występ zgromadził jeszcze więcej widzów niż w latach ubiegłych.
Tegoroczne Misterium zosta³o przygotowane z du¿ym rozmachem i zaanga¿owaniem zarówno ze strony uczniów jak
i opiekunów. Dla potrzeb spektaklu zbudowano ciekaw¹ scenografiê, która by³a wzbogacona efektami multimedialnymi.
Autorem wiêkszoœci scenografii by³ ks. Edward Brzana oraz
pan Andrzej Œwierad. W przygotowaniach do Pasji pomagali
tak¿e inni nauczyciele naszej
szko³y. By³y to panie: Albina
Œwierad, Mariola Drozd, Ma³gorzata Mytych, Paulina Wik-
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tor, Bogus³awa Skiba, opiekun
grupy wokalno-instrumentalnej
pan Aleksander Czy¿ oraz
ks. Maciej Nowicki. Przedstawienie zosta³o wzbogacone piêknymi piosenkami, które tworzy³y
niezapomniany nastrój oraz
rozwa¿aniami poszczególnych
etapów Misterium. Aktorzy
w sposób szczególny przeprowadzili nas przez kolejne etapy
mêczeñskiej œmierci Jezusa, czyli
od modlitwy w Ogrójcu, pojmanie, biczowanie, skazanie, drogê krzy¿ow¹, a¿ do kulminacyjnego punktu œmierci Chrystusa

na krzy¿u i Jego Zmartwychwstanie. Dramaturgiê oraz tajemniczoœæ rozgrywaj¹cych siê
scen, podkreœla³a panuj¹ca
ciemnoœæ, po³¹czona z profesjonalnym oœwietleniem poszczególnych postaci. Na uwagê zas³uguje doskona³a gra
wszystkich aktorów, ale w szczególnoœci nale¿y wyró¿niæ uczniów odgrywaj¹cych g³ówne
role: Kamil Wierciñski jako Jezus, Bart³omiej Rogala-Pi³at,
Grzegorz Ziobro-Kajfasz, Dawid
Pondo- Szymon Piotr oraz Marcin Wiktor- Zaj¹c jako Judasz.
Trzeba przyznaæ, ¿e stworzyli
oni doskona³e kreacje aktorskie, swoj¹ gr¹ wzruszali widza.
Aktorzy oraz wszyscy zaanga¿owani w to przedsiêwziêcie zosta-

li nagrodzeni gromkimi brawami oraz owacj¹ na stoj¹co.
W przedstawieniu bra³o
udzia³ oko³o stu uczniów naszego gimnazjum. Nale¿y wspomnieæ, ¿e Misterium cieszy siê
du¿¹ popularnoœci¹ wœród naszych absolwentów, którzy kibicuj¹ naszym aktorom oraz wspieraj¹ ich dobr¹ rad¹ i ¿yczliwymi
wskazówkami. Misterium Mêki
Pañskiej sta³o siê tradycj¹ naszej
parafii i szko³y, mamy nadziejê,
¿e w nastêpnym roku zgromadzi równie¿ wielu widzów i pomo¿e duchowo przygotowaæ siê
do Œwi¹t Wielkanocnych. Po
przedstawieniu uczniowie zbierali wolne datki, które zostan¹
przeznaczone na dofinansowanie wycieczki szkolnej.

7

dosta³ szare. Po ca³ym zajœciu
W³adek i Antoni nakazali zameldowaæ so³tysowi w³adzom o rabunku i razem z ³upem przeszli
w pobli¿e torów kolejowych. Poci¹giem powrócili do Przybyszówki, do £opatków.

„Nasz” Żołnierz Wyklęty
czyli Władysław Łabaj ps. „Uciekinier”, „Drań”
cz.2
W kolejnej części materiału o Władysławie Łabaju ps. „Uciekinier”, „Drań” będzie o najdramatyczniejszych momentach
życia naszego bohatera. Od 1948 roku, tj. od aresztowania
i procesu IV Zarządu Wolności i Niezawisłości środowiska
niepodległościowe działały w rozproszeniu, bez jednolitej
organizacji. Również w Sędziszowie Młp. nie było żadnych
mniej lub bardziej regularnych oddziałów. Grupa Jana Kolońskiego (Kolińskiego) została rozbita przez UB w 1948 roku.
W rodzinnych stronach
W³adys³aw £abaj powróci³ do
Sêdziszowa M³p. w listopadzie
1950 roku i przez miesi¹c mieszka³ w domu rodzinnym na ul.
Partyzantów (obecnie- JF) i jego
okolicach. Tam wiosn¹ 1951
roku odnalaz³a go siostra Antoniego Chor¹¿ego i poprosi³a go
na spotkanie z jej bratem i bratow¹ Zdzis³aw¹ Chor¹¿y. M³ode
ma³¿eñstwo Chor¹¿ych ukrywa³o siê w stodole u Wo³ka w Sêdziszowie M³p. W tej¿e stodole Wo³ków, bez formalnej wiedzy w³aœciciela ukrywa³ siê W³adek przez
tydzieñ czasu. Antoni Chor¹¿y
i W³adek mieli odmienne koncepcje dalszego ukrywania siê
i po dwóch tygodniach dosz³o
do rozstania przyjació³.
Krążył po okolicy
Sposobem W³adka na skuteczne ukrywanie siê przed w³adzami
by³a bardzo czêsta zmiana miejsca pobytu. Równie¿ ³atwiej by³o
uzasadniæ gospodarzom swoje
przybycie na kilka dni lub na kilka godzin, niŸli na d³u¿szy czas.
W konspiracji problemem by³y
niekiedy najprostsze czynnoœci.
Kiedy Antoni, Zdzis³awa Chor¹¿y i W³adek £abaj przybyli w lecie
1951 roku do Micha³a Gaca
w Gliniku, to gospodarz ostrzyg³
Antoniego Chor¹¿ego. Po powrocie od Gaca dwa dni ca³a trójka ukrywa³a siê w stodole Józefa
Wo³ka zamieszka³ego w Sielcu
(bez formalnej wiedzy gospodarza). Po tym czasie rozdzielili siê.
W³adek przez pó³ miesi¹ca by³
u swojej rodziny w Sêdziszowie
M³p, potem 2 dni u kuzyna Wojciecha £abaja w Gliniku, dwie
godziny u Micha³a Gaca. Z Glinika powêdrowa³ do Szkodnej, do
rodziny Skibów, dwa dni spêdzi³
u Wojciecha Kaczanowskiego
zam. w Jab³onnej-Gliniku, a na-
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stêpnie jedn¹ noc nocowa³
u Rachwa³a w Witkowicach. Zwykle nie przyznawa³ siê do tego, ¿e
siê ukrywa , a jedynie powo³ywa³
siê na znajomych np. Lodów
i mówi³ o tym, ¿e szuka pracy. Tylko nieliczni wiedzieli o tym, i¿ jest
œcigany przez w³adze.
W Przybyszówce u Łopatków
Podczas pracy na Pomorzu
w Gryfinie W³adek £abaj wystêpuj¹cy pod nazwiskiem Józefa
Kowalskiego pozna³ Micha³a
£opatkê, który wtedy pracowa³
w Gryfinie w przedsiêbiorstwie
„Pomorzanka”. £opatkowie
w grudniu 1949 roku wrócili do
Przybyszówki ko³o Rzeszowa, aby
pracowaæ na rodzinnym gospodarstwie. W³aœnie do nich przyby³ we wrzeœniu 1951 roku W³adek jako znany im Józef Kowalski. Wkrótce do „Drania” do³¹czy³o ma³¿eñstwo Chor¹¿ych
(oficjalnie w dokumentach wystêpowali pod nazwiskiem Bochenków). Tak do paŸdziernika
1951 roku pracowali w ogrodzie
u samego £opatki i s¹siadki Franciszki Prusakowej, przygotowali
równie¿ drewno na opa³ na zimê
, ziemniaki. ¯ona Chor¹¿ego robi³a ró¿ne rzeczy na drutach.
Sporadycznie tylko z Antkiem
wyje¿d¿ali do domów do Sêdziszowa M³p. £opatka myœla³, ze
szukaj¹ pracy, ¿e „Kowalski” ma
rodzinê w Ropczycach.
Zbliża się…
W ówczesnej rzeczywistoœci ju¿
nieliczne grupy poakowskie kontynuowa³y walkê z re¿imem. Byæ
mo¿e W³adys³aw £abaj myœla³
o przedarciu siê na Podlasie do
jednej z nich. Mo¿e o tym œwiadczyæ fakt gromadzenia zapasowych œrodków i próby nawi¹zania kontaktów. Tymczasem zbli¿a³y siê dni najbardziej tragiczne.

Władysław Łabaj.

Jesieni¹ 1951 roku W³adys³aw
£abaj i Antoni Chor¹¿y noc¹ szli
do Olchowej. Kiedy przechodzili obok kapliczki usi³owali ich zatrzymaæ kpr. MO W³adys³aw Radzimierski i cz³onek ORMO
Pawe³ Uliasz tworz¹cy rowerowy
patrol. Chc¹c unikn¹æ zatrzymania W³adek i Antoni oddali kilka
strza³ów ostrzegawczych. Z racji,
¿e automat PPsza kpr. Radzimierskiego zaci¹³ siê obroñcy w³adzy
ludowej porzucili rowery i uciekli. W³adys³aw i Antoni poszli dalej na rekonesans do Micha³a
Gaca, aby sprawdziæ broñ organizacyjn¹ przechowywan¹ przez
Franciszka Basarê z Olchowej
i Drozdowskiego. Nie dotar³szy
tam nocowali u Józefa Wo³ka
w Sielcu, a nastêpnie dotarli do
Józefa Gaca. Ten przyniós³ od
Micha³a Gaca (zam. w Jab³onnieGliniku) pozostawion¹ u niego
bieliznê i latarkê W³adys³awa
£abaja.
Rabunek butów
Ruchliwoœæ W³adka powodowa³a, ¿e jego obuwie (tenisówki)
by³y w op³akanym stanie, dlatego
koledzy postanowili zawitaæ do
Bystrzycy, by tam zdobyæ jakieœ
buty i ewentualnie pieni¹dze.
Obaj wtargnêli do bystrzyckiego
so³tysa Ignacego Wiatra i w imiê
Ruchu Oporu (s³owa W³adka
£abaja) zabrali karty meldunkowe, piecz¹tkê, inne dokumenty
w tym rejestry obowi¹zkowych
dostaw spalili w piecu. Partyzanci zabrali so³tysowi 300 z³otych
gotówki zebranych podatków
i W³adek zabra³ czarne p³ytkie
buty (swoje podarte pozostawi³).
Nastêpnie wymusili zaprowadzenie ich do kasjera miejscowej
Spó³dzielni, gdzie Chor¹¿y wzi¹³
dla ¿ony butki, latarkê elektryczn¹, karty do gry oraz 500 z³.
W³adek poprosi³ o stare spodnie:

Polała się krew
W dniu 9 paŸdziernika wieczorn¹ por¹ W³adek wraz z Antonim Chor¹¿ym wyszli na stacjê kolejow¹ w Œwilczy, aby pojechaæ do Sêdziszowa M³p. do
domów rodzinnych. PóŸn¹ por¹
zwykle by³o bezpieczniej, jednak
nie tego dnia. Na stacji, poza
zwyk³ymi podró¿nymi byli jeszcze funkcjonariusz MO w Œwilczy Adam Sitko i po cywilnemu
pracownik WUBP Wojciech
Strêk. Kiedy nasi bohaterowie
czekaj¹c na poci¹g (oko³o
18.00) przechadzali siê peronem
Antka Chor¹¿ego rozpozna³ tajniak wo³aj¹c do niego dwa razy
Antoni. Zagro¿eni dekonspiracj¹ i z³apaniem obaj (W³adek
i Antoni) zaczêli siê ostrzeliwaæ.
W wyniku za¿artej wymiany strza³ów Wojciech Strêk zosta³ œmiertelnie raniony przez W³adka,
a milicjant, komendant Posterunku MO Adam Sitko raniony
w praw¹ rêkê. Sam W³adek zosta³ lekko ranny w lew¹ nogê.
Kuracja u Hendzlów
W³adys³aw £abaj i Antoni Chor¹¿y zmylili poœcig i ka¿dy gdzieœ
ukry³ siê. Pierwszy w Przybyszówce u Hendzlów, a drugi w Przybyszówce u £opatków. W³adek
przedstawi³ siê pani Marii Hendzlowej i jej córce jako cz³onek
Ruchu Oporu i za¿¹da³ schronienia. Kobiety przyjê³y go pod
swój dach. Tam kurowa³ siê dwa
tygodnie. Córka Hendzlowej,
Jadwiga przynios³a rannemu
maœci na rany. W³adek zacz¹³
malowaæ jej portret. Dokoñczy³
go w czasie kolejnego pobytu
u Hendzlowej w grudniu 1951
roku. Po kuracji spotka³ siê u £opatków z Chor¹¿ymi, a nastêpnie do po³owy grudnia przebywa³ w Sêdziszowie M³p. Jeden
dzieñ spêdzi³ u Rachwa³a w Witkowicach, kilka godzin by³
u Wo³ka (razem z Chor¹¿ymi).
Kilka dni byli u ojca Antoniego
Chor¹¿ego.
Święta Bożego Narodzenia 1951 roku
W po³owie grudnia 1951 roku
W³adek wyjecha³ do £opatków
do Przybyszówki. Pocz¹tkowo
w pierwszy dzieñ œwi¹t mia³ ra-
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po rozbrojeniu kpt. Wrzeszcza
za¿¹da³ od niego oddania mu honorów wojskowych. Gdy ten odmówi³, zacz¹³ go ok³adaæ ³opatk¹
do wêgla, grudami wêgla i intensywnie musztrowaæ. Wszystkie te
wydarzenia spowodowa³y, ¿e ze
stacji poci¹giem odjecha³ jedynie
Kazimierz Ryszkowski.
Antoni Chorąży.

zem z Chor¹¿ymi wyjechaæ do Sêdziszowa (pani £opatkowa coraz
bardziej krzywo patrzy³a na ich
obecnoœæ), lecz w drugi dzieñ
œwi¹t zostali zaproszeni na chrzciny do s¹siada £opatków. Tam 26
grudnia oko³o 18.00, kiedy ówczesnym zwyczajem pito zdrowie
m³odego chrzeœcijanina przyby³
z Sêdziszowa brat W³adka Kazimierz Ryszkowski, który przywióz³
od mamy œwi¹teczne specja³y.
Dalej wspólnie ucztowali. W³adek
zwykle abstynent wypi³ trochê
i zaczê³o mu mocno szumieæ
w g³owie. PóŸnym wieczorem
oko³o 21. powrócili do £opatków, a oko³o 22. razem W³adek,
Kazek , Antoni i Zdzis³awa Chor¹¿yna postanowili pojechaæ do
Sêdziszowa M³p. i poszli na stacjê
kolejow¹ do Rudnej Wielkiej.
W drodze alkohol nieco wywietrza³ im z g³ów, lecz na nieszczêœcie nie wszystkim.
Jak Władek ubeka musztry uczył
Na stacji kolejowej Rudna
Wielka kupili bilety i oczekuj¹c
na poci¹g zauwa¿yli funkcjonariusza Urzêdu Bezpieczeñstwa.
By³ z pistoletem. Antoni Chor¹¿y
zaproponowa³ odebranie mu
broni, gdy¿ brakowa³o im amunicji. W³adek zgodzi³ siê na to .
£abaj sterroryzowa³ ubeka pistoletem „Vis” , a Chor¹¿y zabra³
owemu plutonowemu Stanis³awowi Czy¿owi s³u¿bowe „TT”.
Nastêpnie we troje udali siê do
dy¿urnego ruchu, tam W³adek
aby ¿o³nierz by³ kryty przed prze³o¿onymi wypisa³ mu zaœwiadczenie, i¿ broñ zosta³a zabrana na
rzecz Ruchu Oporu. W tym czasie na przystanek wszed³ uzbrojony kapitan KBW Antoni
Wrzeszcz. Równie¿ i jego rozbrojono. Nie pomog³y proœby Kazimierza Ryszkowskiego, który próbowa³ sk³oniæ brata i kolegê Antka do zaniechania dalszych czynnoœci i pozostawienia bezpieczniaka w spokoju. Byæ mo¿e nie
by³o by dalszego biegu wypadków, gdyby nie fakt, ¿e W³adys³aw
£abaj by³ jeszcze po wp³ywem wypitego alkoholu. Sam W³adek, ju¿
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Nocna ucieczka
Pozosta³a trójka: W³adek, Antoni i Chor¹¿yna kilkaset metrów
odprowadzili od stacji kapitana,
a potem go puœcili wolno sami
kieruj¹c siê lokalnymi drogami
w kierunku zachodnim. ¯ona
Chor¹¿ego by³a w ci¹¿y, wiêc
kiedy spotkali przeje¿d¿aj¹c¹
furmankê, kazali jej zawracaæ
i podwieŸæ siê za wieœ Bratkowice. Stamt¹d pieszo , poprzez lasy
poszli w kierunku Klêczan. Zdawali sobie sprawê, ¿e s¹ œcigani.

roku nie skorzysta³ z prawa ³aski
i utrzyma³ wyrok WSR w mocy.
W dniu 21 marca 1952 roku
o godzinie 19.10 W³adys³aw £abaj
syn Jana i Wiktorii zosta³ rozstrzelany, a kilka minut póŸniej podobny los spotka³ jego druha Antoni
ego Chor¹¿ego. Sam Kazimierz
Ryszkowski od wiêkszoœci zarzutów zosta³ uniewinniony. Wyrokiem WSR z dnia 15 kwietnia 1952
Pokazowy proces w Sędziszowie Młp. roku skazano go na karê jednego roku i szeœciu miesiêcy wiêziena ul. Fabrycznej
Po ciê¿kich przes³uchaniach nia. Przyp³aci³ go trwa³ym
w rzeszowskim zamku ówczesne uszczerbkiem na zdrowiu.
w³adze urz¹dzi³y pokazowy proces s¹dowy W³adys³awa £abaja , Pamiątki
Po tych dwóch niez³omnych
Antoniego Chor¹¿ego i Kazimierza Ryszkowskiego w Sêdzi- ¿o³nierzach Polski niepodleg³ej
szowie M³p. Proces by³ szeroko pozosta³a nam pamiêæ i symborelacjonowany przez re¿imowe liczny pomnik na cmentarzu
media, ze szkó³ by³y zwalniane Komunalnym w Sêdziszowie M³p.
dzieci aby mog³y zobaczyæ jak Rodzina wmurowa³a równie¿
dzia³a „sprawiedliwoœæ socjali- pami¹tkow¹ tablicê ku pamiêci
styczna”. Na zewn¹trz by³y wy- W³adka £abaja. Sam grób rozstawione g³oœniki, aby wszyscy s³y- strzelanych jest nieznany. Byæ
szeli jakich to rzekomych niego- mo¿e by³a to zniszczona w latach
dziwoœci dopuszczali siê oskar- siedemdziesi¹tych XX wieku bez¿eni. Rozprawa s¹dowa odby³a imienna mogi³a na cmentarzu
siê na ulicy Fabrycznej w Klubie rzeszowskim na Pobitnie. W III
Robotnika (?) w dniach 11,12 i Rzeczypospolitej Wojewódzki
14 lutego 1952 roku. Wojskowy S¹d w Rzeszowie Wydzia³ II KarS¹d Rejonowy w Rzeszowie prze- ny postanowieniem z 3 listopada
prowadzi³ w trybie uproszczo- 1992 roku stwierdzi³ niewa¿noœæ
nym sprawê W³adys³awa £abaja, wyroku by³ego WSR w Rzeszowie
Antoniego Chor¹¿ego i Kazi- z dnia 14 lutego 1952 roku odmierza Ryszkowskiego. Dwaj noœnie W³adys³awa £abaja (z wypierwsi wyrokiem WSR z 14 lute- j¹tkiem zarzutu pobicia Antoniego 1952 roku zostali skazani na go Wrzeszcza) i Antoniego Cho³¹czn¹ karê œmierci z utrat¹ praw r¹¿ego. Od 2012 roku Instytut Papublicznych i obywatelskich miêci Narodowej w Rzeszowie
praw honorowych na zawsze prowadzi szeroko zakrojone prawraz z przepadkiem mienia na ce w celu odnalezienia miejsca
pochówku W³adys³awa £abaja
rzecz Skarbu Pañstwa.
Prezydent RP Boles³aw Bierut i Antoniego Chor¹¿ego.
Jan Flisak
decyzj¹ z dnia 17 marca 1952
kiem ocalenia ciê¿arnej, przyprowadzenia ksiêdza i natychmiastowego rozstrzelania W³adka i Antka osaczeni zgodzili siê poddaæ.
Warunki te gwarantowa³ oficer
bezpieki s³owem honoru. Niestety s³owo honoru oficera UB okaza³o siê ma³o warte. Do rozstrzelania nie dosz³o i ca³a trójka zosta³a aresztowana.

Obława
W lesie natknêli siê na dwóch
milicjantów. Ci zniknêli, lecz
wkrótce uciekinierzy zostali otoczeni w zagajniku sosnowym w
Kawêczyñskim (Klêczañskim)
Lesie. Otoczeni przez przewa¿aj¹ce si³y KBW zaczêli siê broniæ.
Strzela³ W³adek i Antoni. Pomimo ostrze¿eñ ¿o³nierze „ludowi”
czo³gali siê w stronê, gdzie siedzieli osaczeni ¿o³nierze Ruchu Oporu. Sytuacja by³a bardzo niekorzystna: wprawdzie chronili siê
oni w do³ach wykopanych przez
leœne zwierzêta, lecz las (w³aœciwie m³ody zagajnik) nie zapewnia³ im nale¿ytej ochrony. Jeœli siê
weŸmie pod uwagê, ¿e liczna
ob³awa mia³a do dyspozycji granaty i karabiny, to zadziwia stosunek strat. Granaty nic obleganym
nie czyni³y z³ego, jedynie Chor¹¿yna zosta³a ranna w nogê. Po
stronie atakuj¹cych zginêli ¿o³nierze KBW strz. Leszek Król,
strz. Edward Lutak, strz. Zdzis³aw
Ko³akowski i strz. Henryk Dziurzyñski, zaœ kpr. Borys Janowski,
strz. Mieczys³aw £ódkiewicz, strz.
Jerzy Syska i strz. Kazimierz Jab³oñski zostali ciê¿ko ranni.
Wszystkiego tego dokonali dwaj
partyzanci uzbrojeni w pistolety.
Ostateczny wynik ob³awy da³
siê ³atwo przewidzieæ. Przewaga
liczebna si³ bezpieczeñstwa by³a
zbyt widoczna. Dwaj oblegani
mê¿czyŸni wiedzieli o swej przegranej, chodzi³o jedynie o to za
jak¹ cenê zgin¹. Kiedy Zdzis³awa
Chor¹¿yna zosta³a ranna w nogê
górê wziê³y rycerskie uczucia
W³adys³awa £abaja. Pod warun- Piotr Łabaj pokazuje tablicę upamiętniającą Władysława Łabaja.
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Najdłuższe powstanie narodowe Polaków: Powstanie Styczniowe było czasem największych ofiar narodu na ołtarzu
wolności. Dzisiaj zajmiemy się wysiłkiem Ziemi Sędziszowskiej wniesionym do powstania narodowego.

Ziemia Sędziszowska
w Powstaniu Styczniowym
W dniu 22 stycznia 1863 roku
Komitet Centralny Narodowy
przekszta³ci³ siê w Tymczasowy
Rz¹d Narodowy i og³osi³ p³omienny Manifest (autorstwa
poetki Marii z Meykowskich Ilnickiej) wzywaj¹cy naród do
walki, zrównuj¹cy ludzi „bez ró¿nicy wiary i rodu, pochodzenia
i stanu”. Jeszcze tej samej nocy
og³osi³ dekrety uw³aszczeniowe
przyznaj¹ce ch³opom z Królestwa ziemiê bez odszkodowania,
a bezrolnym nadzia³y z dóbr narodowych. Powstanie rozpocz¹³
obóz czerwonych lecz wkrótce
do walki przyst¹pili przedstawiciele obozu bia³ych. Na naszych
terenach dominowa³y sympatie
dla czerwonych.
Tak zeznawa³ ostatni dyktator
powstania Romuald Traugutt
(dniu 4 maja 1964 roku):
„Celem zaœ jedynym i rzeczywistym powstania naszego jest
odzyskanie niepodleg³oœci i ustalenie w kraju naszym porz¹dku
opartego na mi³oœci chrzeœcijañskiej, na poszanowaniu prawa
i wszelkiej sprawiedliwoœci,
udzielaj¹c obywatelom nale¿n¹
swobodê, bez naruszania powagi i prawdziwej si³y, jaka siê w³adzy najwy¿szej, strzeg¹cej porz¹dku i bezpieczeñstwa wszystkich, nale¿y. Uwa¿aj¹c to wszystko za konieczne dla siebie, nie
mamy ¿adnego zamiaru mieszaæ
siê do innych, rozumiej¹c to dobrze, ¿e ka¿dy naród chrzeœcijañski prócz wspólnej zasady
spo³ecznej mieæ musi rozmaite
oddzielne, sobie w³aœciwe instytucje […]”
Co z tego wynika?
Ju¿ nawet nie to, ¿e ostatni dyktator najd³u¿szego powstania narodowego Polaków w tak prostych s³owach zawar³ nasz program polityczny, spo³eczny i gospodarczy, lecz sam sposób powiedzenia tych s³ów. On nie zeznawa³ lecz przemawia³ jak przedstawiciel zwyciêzców. I Polacy
zwyciê¿yli, zwyciê¿yli, bo dzisiaj
mo¿emy obchodziæ 150 rocznicê Powstania Styczniowego.
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Rola Galicji
Galicja czyli zabór austriacki
stanowi³a bezpoœrednie zaplecze
toczonej walki w Kongresówce,
od lutego tym bardziej wa¿ne, ¿e
Prusy po podpisaniu konwencji
Alvenslebena czynnie zwalcza³y
ruch niepodleg³oœciowy i zatrzymywa³y pomoc dla powstania.

zmar³ z powodu wyczerpania
w 1867 roku.
Jednym z bardziej znanych powstañców, a to ze wzglêdu na
bardzo widoczny nagrobek na
tutejszym cmentarzu, jest Aleksander Zag³oba–Smoleñski. Ten
urodzony w Krzeszowicach pod
Krakowem uczeñ gimnazjum s³u¿y³ jako szeregowiec z strzelcach
Mariana Langiewicza. By³ wiêziony przez Rosjan. Po upadku powstania wróci³ go Galicji i by³
urzêdnikiem prywatnym w maj¹tku Potockich w Sêdziszowie M³p.,
tam zmar³ w 1886 roku.

kapelan powstañczy. W Czarnej
Sêdziszowskiej na strychu w koœciele znajdowa³ siê sk³ad broni i kryjówka powstañców: ¿andarmeria
zrobi³a rewizje, ale nic nie znalaz³a. Pomimo tego sprawa trafi³a
do s¹du. Miejscowego ksiêdza Józefa Maroszewskiego od kary zwolniono dopiero na podstawie uniewinniaj¹cych, a fa³szywych zaœwiadczeñ dwóch ch³opów czar- Rodzina Czechowskich
Danina krwi
Powstañcami byli dziadkowie
W Rzeszowie dominowa³y nieñskich. Jak wieœ gminna niesie
sympatie dla obozu czerwonych, obaj ch³opi za krzywoprzysiêstwo por. Tadeusza Czechowskiego,
który od 1944 roku mieszka³
dlatego ochotnicy z tego tere- w ci¹gu roku zmarli.
w Sêdziszowie M³p. Pierwszy
nu trafiali do oddzia³ów partyz nich, Emil Czechowski, walczy³
zanckich (partii) Jordana, Wali- Oni też walczyli
Uczestnikami powstania byli w powstaniu styczniowym pod
górskiego, Jeziorañskiego, Diorównie¿ Franciszek Krajewski, Kielcami. Po zakoñczeniu walk,
nizego Czachowskiego.
Pierwsi wymykali siê do walki urodzony w 1843 roku w Sêdzi- przekrad³ siê przez kordon grauczniowie gimnazjum w Rzeszo- szowie M³p. kucharz dworski. nicy rosyjsko- austriackiej. Muwie. Od 4 lutego do 13 marca 1863 Poœredniczy³ on w dowozie amu- sia³ bardzo uwa¿aæ na oddzia³y
roku „znikn¹³” ze szko³y m.in. nicji, ¿ywnoœci i rynsztunku do wroga, gdy¿ przeniós³ do LubaK. Kobylski, syn leœniczego z Wie- obozu Czachowskiego. Podczas czowa rannego powstañca, akulopola, póŸniej byli kolejni. Jed- przeprawy przez Wis³ê zosta³ oto- rat w³aœciciela ziemskiego ponym z nich by³ Stanis³aw Szmerê- czony na promach przez wojsko chodz¹cego z Nockowej ko³o
giewicz syn rolnika z Sêdziszowa. rosyjskie i austriackie. Otrzyma³ Sêdziszowa M³p. Ten, kiedy wyDnia 20 czerwca zgin¹³ W³adys³aw razy w ramiê, bok i nogi, po czê- zdrowia³, chc¹c okazaæ Emilowi
Jab³onowski, 24 letni syn Alojzego œci bia³¹ broni¹, a w czêœci by³ po- Czechowskiemu wdziêcznoœæ,
i Katarzyny, w³aœcicieli Olchowej. strzelony. Aresztowany siedzia³ przyj¹³ go do swojego maj¹tku,
Poleg³ pod Komorowem, gdzie w wiêzieniu Jan Obas (Oboz), a nawet zadba³, by siê o¿eni³
wraz z przyjacielem Juliuszem hra- urodzony w Krzywej w 1848 roku, z córk¹ gajowego z Krzywej, Kabi¹ Tarnowskim z Dzikowa uleg³ by³ on z zawodu czeladnikiem, zimier¹ z d. Cis³o. Drugim by³ Jan
zasadzce Moskali. Zmasakrowane s³u¿y³ jako szeregowiec w oddzia- Szwech³owicz, który jako m³ocia³o uda³o siê matce przewieŸæ le Wierzbickiego i Wagnera. Wal- dzieniec tworzy³ oddzia³y podo naszego miasta i pochowaæ na czy³ m.in. pod Kraœnikiem, Urzê- wstañcze. Podczas starcia z Rodowem, Brzezinami. By³ dwa razy sjanami zosta³ ciê¿ko ranny. Kotutejszym cmentarzu.
ranny. Wziêty do niewoli wys³any zak w brutalny sposób chcia³ go
zosta³ do rot aresztanckich do Sa- dobiæ, lecz zosta³ powstrzymany
Duchowni z narodem
Aktywnie wspierali ochotników ratowa. Powróci³ po latach do przez oficera rosyjskiego.
Dalsze losy jego ¿ycia zwi¹zatutejsi ksiê¿a. Z uwagi, ¿e Papie¿ kraju i by³ œlusarzem. W SzkodPius IX dawa³ publicznie wyraz nej zaci¹gi czyni³ w³aœciciel dóbr ne by³y z Rosj¹, gdzie przebywa³
sympatii dla Polski równie¿ bisku- Góra Ropczycka Kazimierz Sta- dziesiêæ lat na zes³aniu w poblipi w korespondencji z namiestni- rzeñski: do powstania poszli dwaj ¿u Irkucka. W czasie pobytu
kiem Galicji podkreœlali, ¿e spra- ch³opi. Obaj wrócili i potomków w tym kraju nauczy³ siê sztuki rêwa powstania jest zbyt zwi¹zana jednego z nich miejscowi mieli kawicznictwa, z której móg³ siê
z katolicyzmem, aby mogli prze- nazywaæ „po freibilingu”. Walczy³ utrzymaæ. Po ukazaniu siê ukaciw niej wyst¹piæ. Za kordonem w powstaniu Adam Hibl , uro- zu carskiego o u³askawieniu,
(tj. w Królestwie Kongresowym- JF) dzony w Borku w 1848 roku, jako dosta³ pozwolenie na powrót do
duchowieñstwo ponios³o najwiêk- kleryk wst¹pi³ do oddzia³u Cza- Kongresówki, lecz on przedosta³
sze straty: blisko 30 ksiê¿y rozstrze- chowskiego. By³ ranny nad pra- siê do Lwowa.
lano lub powieszono, oko³o 100 wym okiem, po zakoñczeniu pozes³ano na katorgê, paruset na wstania by³ leœnikiem. Micha³ Walczyli przedstawiciele wszystkich
zes³anie. W³adze rosyjskie stoso- Przychodzki, rejent, w³aœciciel stanów
Do powstania styczniowego powa³y wobec ksiê¿y najwy¿szy wy- Rudy w Ropczycach pracowa³
miar kary, konfiskowa³y klasztory, w organizacji wspieraj¹cej m.in. szed³ Jacek Idzik z Bêdziemyœla,
dobra koœcielne. Do tutejszego Dionizego Czachowskiego, zosta³ po upadku powstania osiad³ na
klasztoru Kapucynów uciekali wziêty do niewoli zosta³ zes³any sta³e w Sêdziszowie M³p. i tu praprzeœladowani duchowni z Kró- na Sybir. Po 3 latach móg³ wró- cowa³ do œmierci jako krawiec. Ze
lestwa i Kresów wschodnich m.in. ciæ, jednak w drodze powrotnej wsi Olchowa walczyli Adolf Ryl-
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ski, Eugeniusz Chmielowski i Wincenty Lasocki. Tego ostatniego
nagrobek na tutejszym cmentarzu niestety zosta³ zniszczony.
Z Wolicy £ugowej poszli do walki
Tomasz Wojdon i Jan Polek. Wed³ug tradycji razem z „paniczem”
z dworu w D¹browej ko³o Trzciany poszed³ za Wis³ê Doroba. Powstaniec Majka prze¿y³ walkê,
gdy¿ wg tradycji ludowej uciek³
z p³on¹cej stodo³y (najprawdopodobniej zasadzki – JF).
Szlaki przemytnicze
Ochotnicy, pomoc dla powstania byli przewo¿eni szlakiem
na pó³noc przez lasy Kotliny
Sandomierskiej. Wozi³ nich Mateusz Skóra z Bêdziemyœla. Micha³ Dy³o z Borku Wielkiego da³
do kasy powstañczej 20 tysiêcy
cwancygierów austriackich
w srebrze i s³u¿y³ podwodami, tj.
transportem ochotnikom przekradaj¹cym siê do Królestwa.
Pomoc materialna
Oprócz ochotników wysy³ano
do Królestwa broñ i amunicjê.

W dniu 8 marca 2013 roku
Społeczny Komitet Obchodów 150. Rocznicy Powstania Styczniowego, Komisja
Oświaty i Kultury przy Radzie
Miejskiej w Sędziszowie
Młp., Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców i Zespół Szkół Zawodowych
im.prof. Karola Olszewskiego
w Sędziszowie Młp zorganizowali kolejny etap obchodów 150. rocznicy Powstania
Styczniowego.
W pi¹tek o godzinie 11. licznie zgromadzona m³odzie¿,
Strzelcy, Orlêta, poczty sztandarowe sêdziszowskich i okolicznych szkó³ oraz Grupa Rekonstrukcyjna 51 Dru¿yny Harcerzy
¯uawi im. „Signi” 1863 roku
uczestniczyli w Mszy Œw. w koœciele pw NMP w Sêdziszowie
M³p. Po Eucharystii uczestnicy
przemaszerowali na miejscowy
Cmentarz Komunalny, gdzie
modlili siê, sk³adali kwiaty i zapalali znicze na grobach powstañców styczniowych. Ostatnim przystankiem uroczystoœci
by³ MGOK w Sêdziszowie M³p.,
gdzie kolumn¹ przemaszerowano aby prze¿yæ pokaz umundurowania i uzbrojenia z czasów
styczniowego zrywu.
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Broñ tê kupowano, b¹dŸ wykonywali j¹ bezp³atnie sami rzemieœlnicy rzeszowscy. Ogó³em
z Rzeszowa wys³ano 858 sztuk
broni palnej, 800 pa³aszy, 355 karabinów, 108 sztucerów, 50 karabinów kawaleryjskich. Kupowano nawet armaty – w jednym
z raportów pisze siê o przekazaniu 12 armat do województwa
lubelskiego. Oczywiœcie o tym
wsparciu w³adze austriackie nie
mog³y nic wiedzieæ. Do Rzeszowa i okolic przybywa³y transporty rannych powstañców, wielu
z nich zmar³o. Latem 1863 roku
odby³ siê w tym mieœcie manifestacyjny pogrzeb 7 powstañców.
Ca³e miasto przybra³o ¿a³obê
narodow¹, do domów zabierano na pami¹tkê fragmenty wieñców, kwiaty, szarfy i by³y tam przechowywane jak relikwie.
Wysy³ano te¿ do Królestwa
mundury, ko¿uchy, obuwie, siod³a, a przede wszystkim pieni¹dze.
Oddawano te¿ klejnoty, srebra,
i inne cenne rzeczy. Ogó³em przes³ano 180 tysiêcy z³otych polskich.
Wiele pieniêdzy wydawano

wprost na kupno broni, mundurów, ¿ywnoœci. Trzeba podkreœliæ,
¿e ka¿dy niemal dom by³ szwalni¹, w ka¿dym domu skubano
szarpie i przygotowywano ró¿ne
opatrunki. Tak czyniono w Rzeszowie i z pewnoœci w wielu miejscowych i okolicznych domach
Bohaterstwo codziennej egzystencji
Wysi³ek ten trwa³ przez ca³y
okres powstania i trzeba sobie
uœwiadomiæ, ¿e w mniejszych
oœrodkach o bohaterstwo by³o
trudniej. Po okolicy pe³no by³o
najrozmaitszych plotek, które
ludnoœæ napawa³y strachem
i niepewnoœci¹ o ich egzystencjê (np. w Wolicy Piaskowej). Od
lata 1863 roku nasili³y siê rekwizycje austriackie. Zaborcy zabierali zgromadzon¹ pomoc, a Polacy z Galicji zbierali wci¹¿ now¹
by tylko pomóc „naszym”.
W dniu 28 lutego 1864 roku rz¹d
austriacki og³osi³ stan oblê¿enia,
co przyczyni³o siê do ostatecznego upadku powstania w Krakowskiem i Sandomierskiem.
Tamtejsi partyzanci (np. gen.

Hauke- Bosak) nie mogli siê
utrzymaæ. Austriacy zagarniali
ca³¹ pomoc i odgrodzili Królestwo od Galicji.
Ostatni oddzia³ ks. Stanis³awa
Brzóski zosta³ rozbity w grudniu
1864 roku. Nie ¿y³ ju¿ wtedy Romuald Traugutt, 5 sierpnia zosta³ powieszony na stokach Cytadeli Warszawskiej. Wydawa³o
siê, ¿e przed Polsk¹ nie ma ¿adnej przysz³oœci. Przetrwa³ jednak
naród, a o¿ywiony wielkimi ideami wolnej ojczyzny podniós³
wysoko bia³o czerwony sztandar
i zrealizowa³ marzenie Powstañców Styczniowych: „odzyskanie
niepodleg³oœci i ustalenie w kraju naszym porz¹dku opartego
na mi³oœci chrzeœcijañskiej, na
poszanowaniu prawa i wszelkiej
sprawiedliwoœci, udzielaj¹c obywatelom nale¿n¹ swobodê, bez
naruszania powagi i prawdziwej
si³y, jaka siê w³adzy najwy¿szej,
strzeg¹cej porz¹dku i bezpieczeñstwa wszystkich, nale¿y”.
Uczestniczyli w tym dziele ludzie
z naszej okolicy.
Jan Flisak

150 Rocznica Powstania Styczniowego

Uczestnicy uroczystości przed grobem Aleksandra Zagłoby-Smoleńskiego na sędziszowskim cmentarzu.

Honorowy patronat nad uroczystoœci¹ obj¹³ Kazimierz Kie³bBurmistrz Sêdziszowa M³p.
Zdjęcia i tekst Jan Flisak

Orlęta ze Szkoły Podstawowej nr 3 przy
grobie powstańca Eugeniusza Chmielowskiego. 17.05.2012 r.
Fot. Arch SP3

Pokaz umundurowania i uzbrojenia powstańczego.
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NASZE KLIMATY

Pragnienie wiosny
B³ogos³awiona wiosna, co na nas stroi w kwiaty
I lato, które daje k³osom plon bogaty.
Jesieñ, która purpur¹ odziewa ogrody
I zima, która nasze otula zagrody.
(J. N. Jaœkowski)
Uciemiê¿eni zim¹ ludzie od dawien dawna z utêsknieniem wypatrywali nadejœcia dni cieplejszych. Pragnienie wiosny by³o tym
gorêtsze, im póŸniej mia³a siê ona
pojawiæ. W celu przepêdzenia
utrapionych mrozów i œniegów
oddawano siê okreœlonym, rytualnym czynnoœciom np.: topiono
Marzannê, przechadzano siê
z gaikiem-maikiem, w op³otkach
ustawiano wysokie, strojne tzw.
maje. Wed³ug odwiecznych obserwacji ju¿ w lutym mo¿na przewidzieæ koniec zimy-macochy.
Ludowi meteorolodzy zawsze
czujnie obserwowali aurê w po³owie tego¿ miesi¹ca. W ich mniemaniu dni „odwil¿owe” oznacza³y nawrót zimy, która mog³a nêkaæ ludzi przez wiele kolejnych
tygodni (np. w roku bie¿¹cym).
Tê regu³ê zdaj¹ siê potwierdzaæ
dawne przys³owia: Gdy w œw. Walek deszcz pada, d³uga zimê zapowiada (14 II), W œw. Walek deszcze, zima
wróci jeszcze. Nawrotu ch³odów nale¿y siê spodziewaæ, co akcentuje przys³owie dotycz¹ce wspomnienia Konrada Pustelnika (19
II): Lepsza na Konrada g³odnych
wilków gromada, ni¿ ch³op w koszuli
po polach chadza. Jeœli zatem luty
solidnie nie wymrozi³, radoœæ ludzi okazaæ siê mo¿e przedwczesna, o czym donosi zapomniane
ju¿ dziœ kolejne przys³owie: Jeœli
luty pofolguje, marzec zimê zreperuje,
a kwiecieñ mu zawtóruje. Warto
równie¿ zastanowiæ siê nad s³owami: Œwiêty Maciej gdy nie zasta-

nie zimy, zimê czyni, a gdy zastaje-to
j¹ gubi. Nader enigmatycznie
brzmi przys³owie: Œwiêty Maciej
zimê traci albo j¹ bogaci . Doœæ niepokoj¹co – zw³aszcza rolnikom –
przepowiada sentencja g³osz¹ca,
i¿: Jeœli w styczniu trawy mróz nie
wymrozi, wtedy sierpieñ upa³ami nieŸle jej zagrozi. Przys³owia zwyk³o siê
uwa¿aæ za wyraz „m¹droœci narodów”. Szkoda wiêc, ¿e obecnie tak rzadko je respektujemy,
marnuj¹c niejako intelektualny
dorobek naszych przodków.
Traktujemy je zazwyczaj jak relikt przesz³oœci, element kultury.
Niektóre z nich obecnie przynosiæ mog¹ niepokoj¹ce prognozy
dotycz¹ce przysz³ych plonów np.:
Kto sieje bób w marcu, gotuje go
w garncu, a kto w maju – ten w jaju,
Œwiêty Józef ciep³y i pogodny, bêdzie
roczek urodny (19 III), Kto sieje jarkê
(zbo¿e jare) po œw. Wojciechu, to
lepiej ¿eby zatrzyma³ j¹ w miechu (23
IV), Sianie w Wielki Pi¹tek – zbiorów
dobry pocz¹tek, W marcu gdy kto siaæ
nie zaczyna, biednyæ to gospodarzyna, Gdy Matylda spotka siê z boækiem, bêdzie szczêœcie z ka¿dym kroczkiem (14 III). Jak widaæ, pozostaje nam ju¿ tylko nik³a nadzieja, i¿
nie wszystkie z³owró¿bne przepowiednie siê ziszcz¹. Obserwujmy
zatem, jakie zjawiska pojawi¹ siê
w kwietniu, bowiem: Grzmot
w kwietniu dobra nowina, ju¿ szron
roœlin nie poœcina, ale Gdy zagrzmi
na suchy las, z³y to bêdzie czas, Ile
razy przed Wojciechem zagrzmi¹ pola,
tyle razy potem zabieli siê rola, Gdy

w koñcu kwietnia deszcz rosi, b³ogos³awieñstwo polom przynosi, Kiedy
kuku³ka zakuka na suczy las, bêdzie
g³odny czas, a gdy w zielonym gaju,
spodziewaj siê dobrego urodzaju. Przy
sprzyjaj¹cej pogodzie uprawianie
roli i siewy mo¿na by³o rozpocz¹æ
po dniu œw. Józefa. Je¿eli udaremnia³a je spóŸniaj¹ca wiosna, pojawia³ siê niepokój i obawa przed
„g³odnym przednowkiem”. Niegdyœ doskwiera³ on g³ównie rodzinom ch³opskim i drobniejszej
szlachcie. Zagra¿a³ tak¿e zwierzêtom domowym. Przera¿a³y pustoszej¹ce spichlerze, komory,
piwnice, stodo³y. Jak podaj¹ liczne Ÿród³a m.in. wspomnienia seniorów, na przedwioœniu niekiedy ¿ywiono chudobê s³om¹ wyci¹gniêt¹ ze strzechy. Ludzie natomiast do resztek m¹ki dodawali mielona korê drzew, szyszki,
nasiona manny mielec. Upatrywali m³odych listków i pêdów lebiody, tataraku, pokrzywy, aby
ugotowaæ z niej zupê – spo¿ywan¹ z koniecznoœci, a nie z kaprysu. Nie ma w marcu wody, nie
ma w kwietniu trawy – straszy³o
dawne przys³owie, wbrew innemu: Od œw. Wojciecha byd³u w polu
pociecha; oczywiœcie, jeœli wiosna
siê nie spóŸni. Nasi przes¹dni
przodkowie nie odwa¿yliby siê
zreszt¹ wyprowadziæ „gadów” na

PUNKT DORADCZY DLA ROLNIKÓW
Burmistrz Sędziszowa Młp. informuje, że z dniem 2 kwietnia br.
został uruchomiony Punkt informacyjno-doradczy dla rolników z naszej gminy,
w którym udzielana jest bezpłatna pomoc w zakresie wypełniania wniosków
o płatności obszarowe do gruntów rolnych.
Biuro to ma swoją siedzibę w pokoju nr 1 na parterze w Domu Strażaka
w Sędziszowie Młp. i czynne jest w dni robocze
w godz. 7.30-15.30 w terminie do 17 maja 2013 r.
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pastwisko przed dniem œw. Wojciecha (23 IV). W obawie przed
urokami i dzia³alnoœci¹ z³ych czarownic pierwsze wypêdzanie
zwierz¹t odbywa³o siê przy udziale ca³ej rodziny. W naszych stronach jeszcze do niedawna istnia³y zwyczaje nakazuj¹ce np. oblanie pasterza wod¹, aby rzetelnie
zajmowa³ siê pasionk¹. Pasieniem
byd³a i gêsi niegdyœ zajmowa³y siê
g³ównie dzieci. Pod próg obory
nale¿a³o po³o¿yæ palmê wielkanocn¹, jajko, sól, sierp. Ponadto
zwierzêta okadzano dymem pochodz¹cym ze spalenia palmy
oraz wianków poœwiêconych
podczas uroczystoœci Bo¿ego
Cia³a. Aby czarownice lub czyjeœ
„z³e oczy” nie odebra³y krowom
mleka, na ich rogach rysowano
poœwiêcon¹ kred¹ niewielkie
znaki krzy¿a. Przekraczaj¹c¹
próg chudobê obwicie skrapiano wod¹ œwiêcon¹, co mia³o zapewniæ zwierzêtom dobre zdrowie i bezpieczeñstwo. Gdy w gospodarstwie pojawi³ siê nowy cielak, prosiê lub Ÿrebiê, wówczaswg tutejszego zwyczaju-najpierw
pokazywano je pierworodnemu
dziecku. W ten sposób zapewniano m³odym zwierzêtom dobre
zdrowie i pomyœlny rozwój. Do
dziœ zachowa³y siê u nas zabiegi
chroni¹ce byd³o i konie przed
urokami. Polegaj¹ one na przywi¹zywaniu do powrozów przy
rogach oraz do uŸdzienic krótkich, czerwonych tasiemek b¹dŸ
takiego¿ koloru puszystych
„szczepków”. Wyg³odnia³e zwierzêta raŸnie œpieszy³y w stronê
widniej¹cej, ponêtnej zieleni. Gdy
wiosna znacznie siê opóŸnia³a,
jeszcze w kwietniu okolice pokrywa³y grube warstwy œniegu, wówczas sielskie widoki pas¹cej siê
„chudoby” mo¿na by³o podziwiaæ jedynie na obrazach b¹dŸ
na archiwalnych fotografiach.
Tekst i ilustracja: Maria Wilczok
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Ewaluacja zewnętrzna w sędziszowskim liceum

uwieńczona najwyższymi ocenami!
Ewaluacja zewnętrzna polega na zebraniu przez zespół wizytatorów obiektywnych informacji na temat jakości pracy
szkoły w celu oceny, w jakim stopniu
szkoła ta spełnia wymagania określone
przez państwo.
Ministerstwo Edukacji Narodowej zdefiniowa³o 17 wymagañ
dotycz¹cych najró¿niejszych
dziedzin pracy szko³y: od wyników nauczania, realizacji obowi¹zuj¹cej podstawy programowej, przez rozwijanie aktywnoœci i umiejêtnoœci spo³ecznych
uczniów, wspó³pracê z rodzicami, po organizacjê pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposa¿enie. Wymagania te
grupuj¹ siê w czerech obszarach:
· efekty - rozumiane jako wszelkie po¿¹dane rezultaty pracy
dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuñczej szko³y,
· procesy - rozumiane jako system nastêpuj¹cych po sobie
dzia³añ, maj¹cych prowadziæ
do wytworzenia tych efektów;
· œrodowisko - obejmuj¹ce
wszelkie aspekty wspó³pracy
szkó³ ze œrodowiskiem lokalnym, a zw³aszcza z rodzicami
uczniów;
· zarz¹dzanie - rozumiane jako
wszystkie procesy zarz¹dcze
i kierownicze, wspieraj¹ce trzy
powy¿sze obszary.
Ka¿de z tych wymagañ dana
szko³a mo¿e spe³niæ na poziomie
od E do A:
· ocena E – oznacza niski stopieñ wype³niania wymagania
przez szko³ê,
· ocena D – to podstawowy stopieñ wype³niania wymagania
przez szko³ê,
· ocena C - œredni stopieñ wype³niania wymagania przez
szko³ê,
· ocena B - wysoki stopieñ wype³niania wymagania przez
szko³ê,
· ocena A - oznacza bardzo wysoki stopieñ wype³niania wymagania przez szko³ê.
Wyniki ewaluacji zewnêtrznej
szkó³ przedstawiane s¹ w raportach dostêpnych na platformie
internetowej www.npseo.pl.
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W zak³adce „SprawdŸ raport
z ewaluacji swojej szko³y” dostêpne s¹ raporty z ewaluacji z ca³ej
Polski, w tym przedszkoli, szkó³
podstawowych, gimnazjów, szkó³
ponadgimnazjalnych, szkó³ specjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych. Wszyscy zainteresowani rzeteln¹ ocen¹
danej szko³y – a szczególnie absolwenci gimnazjów i ich rodzice – mog¹ zapoznaæ siê z obiektywnym i szczegó³owym opisem,
czy i w jaki sposób dana szko³a
spe³nia stawiane jej wymagania,
po to, aby jak najlepiej wybraæ
szko³ê ponadgimnazjaln¹ dla
siebie lub dla swojego dziecka.
W sêdziszowskim liceum ewaluacja zewnêtrzna zosta³a przeprowadzona w marcu bie¿¹cego
roku przez trzyosobowy zespó³
wizytatorów Podkarpackiego
Kuratorium Oœwiaty. Dotyczy³a
ona oceny stopnia spe³nienia 10ciu spoœród wymienionych wy¿ej 17-tu wymagañ w obszarach:
procesy zachodz¹ce w szkole
oraz œrodowisko. Badania trwa³y kilka tygodni i polega³y na analizie ró¿norodnych dokumentów, przeprowadzeniu anonimowych ankiet o pracy szko³y wœród
wszystkich uczniów klas drugich
i trzecich oraz wœród ich rodziców a tak¿e wœród wszystkich
nauczycieli. Wizytatorzy przeprowadzili te¿ szczegó³owe i d³ugotrwa³e rozmowy z rodzicami,
z losowo wybranymi uczniami,
z nauczycielami, z pracownikami niepedagogicznymi, z przedstawicielami ró¿norodnych instytucji wspó³pracuj¹cych ze
szko³¹ oraz z dyrektorem szko³y.
W ramach ewaluacji wizytatorzy obserwowali tak¿e sposób
prowadzenia zajêæ lekcyjnych
przez ró¿nych nauczycieli,
w ró¿nych klasach i z ró¿nych
przedmiotów. Obserwacji poddano te¿ budynek szko³y, wyposa¿enie sal w pomoce dydaktyczne, tygodniowy plan zajêæ, itp.

Kolejnym etapem ewaluacji by³a
analiza zgromadzonych danych,
której dokonywali wizytatorzy
ju¿ poza szko³¹ w oparciu o œciœle okreœlone procedury i jednakowe w ca³ym kraju kryteria,
pozwalaj¹ce na obiektywne ustalenie stopnia spe³nienia przez
szko³ê poszczególnych wymagañ. Efektem tej analizy jest raport z ewaluacji szko³y, który
zosta³ zatwierdzony przez Podkarpackiego Kuratora Oœwiaty
i zosta³ przekazany szkole oraz
Staroœcie Powiatu RopczyckoSêdziszowskiego jako organowi
prowadz¹cemu.
Podczas spotkania podsumowuj¹cego ewaluacjê wizytatorzy
przekazali gronu pedagogicznemu i dyrekcji wyniki i wnioski
z przeprowadzonej w naszym liceum ewaluacji. W obszarze
„Procesy zachodz¹ce w szkole”
ustalono nastêpuj¹ce poziomy
spe³nienia wymagañ:
· szko³a ma koncepcjê pracy –
poziom B (wysoki),
· oferta edukacyjna umo¿liwia
realizacjê podstawy programowej – poziom A (bardzo
wysoki),
· procesy edukacyjne maj¹ charakter zorganizowany – poziom B ( wysoki),
· procesy edukacyjne s¹ efektem wspó³dzia³ania nauczycieli – poziom A (bardzo wysoki),
· kszta³tuje siê postawy uczniów
– poziom A (bardzo wysoki),
· prowadzone s¹ dzia³ania s³u¿¹ce wyrównywaniu szans edukacyjnych – poziom A (bardzo wysoki).
W obszarze „Œrodowisko”:
· wykorzystywane s¹ zasoby œrodowiska na rzecz wzajemnego
rozwoju – poziom A (bardzo
wysoki),
· wykorzystywane s¹ informacje
o losach absolwentów – poziom A (bardzo wyskoki),
· promowana jest wartoœæ edukacji – poziom A (bardzo wysoki),
· rodzice s¹ partnerami szko³y
– poziom B (wysoki).
Wizytatorzy byli pod wra¿eniem poziomu pracy szko³y, wyrazili swoje uznanie i podkreœlali, ¿e tak wysokie oceny przyzna-

wane s¹ stosunkowo rzadko,
z uwagi na bardzo wysoko postawione wymagania pozwalaj¹ce na ustalenie oceny A. Za poœrednictwem dyrekcji gratulowali te¿ uczniom i ich rodzicom,
¿e m³odzie¿ ma mo¿liwoœæ zdobywania wiedzy, nabywania wa¿nych w doros³ym ¿yciu umiejêtnoœci i rozwijania zainteresowañ
w tak dobrej szkole. Dla dyrekcji i nauczycieli sêdziszowskiego
liceum to powód do dumy
i uhonorowanie ich codziennej,
systematycznej i rzetelnej pracy
ukierunkowanej na zaspokajanie
potrzeb uczniów i dba³oœæ o ich
wszechstronny rozwój. Na uzyskanie tak wysokich wyników
przez szko³ê maj¹ wp³yw tak¿e a mo¿e przede wszystkim - nasi
uczniowie i ich rodzice, którzy
j¹ wspó³tworz¹ i kreuj¹ jej dobry wizerunek. Te wyj¹tkowe
wyniki zobowi¹zuj¹ nas do dalszej pracy na co najmniej dotychczasowym poziomie. Jednym
z dowodów uznania dla pracy
szko³y sta³o siê te¿ zaproszenie
dyrektora sêdziszowskiego liceum do zaprezentowania niektórych dzia³añ prowadzonych
w szkole – jako przyk³adu dobrej
praktyki – podczas konferencji
z udzia³em przedstawicieli zagranicznych œrodowisk oœwiatowych.
Sk³adam serdeczne podziêkowania wszystkim zaanga¿owanym w proces ewaluacji zewnêtrznej w naszym liceum,
a wiêc rodzicom, przedstawicielom œrodowiska lokalnego – szefom instytucji i organizacji
wspó³pracuj¹cych ze szko³¹, nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym i uczniom.
Wszystkich zainteresowanych
– a szczególnie tych, którzy niebawem dokonywaæ bêd¹ wyboru szko³y ponadgimnazjalnej –
zapraszam do zapoznania siê
z raportem bêd¹cym rezultatem
przeprowadzonej w sêdziszowskim liceum ewaluacji. Zostanie
on zamieszczony na platformie
www.npseo.pl. w zak³adce
„SprawdŸ raport z ewaluacji swojej szko³y”
Lucyna Doroba – dyrektor LO
im. ks. Piotra Skargi
w Sędziszowie Młp.
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Poni¿ej prezentujemy wyró¿nione wiersze

Wiem,
co jem
Kszta³towanie u dzieci nawyków zdrowego od¿ywiania siê
jest wa¿nym zadaniem w edukacji prozdrowotnej realizowanym
w naszej szkole.
W tym roku szkolnym propagowanie zasad zdrowego od¿ywiania, a w szczególnoœci zachêcenie najm³odszych do spo¿ywania wiêkszej iloœci owoców i warzyw, jest mo¿liwe dziêki realizowanemu przez szko³ê programowi „Owoce w szkole”. Dzieci
uczestnicz¹ce w programie nie
tylko otrzymuj¹ œwie¿e owoce,
warzywa i soki owocowo-warzywne, ale równie¿ kszta³tuj¹
w sobie w³aœciwe nawyki ¿ywieniowe uczestnicz¹c w ró¿norodnych dzia³aniach edukacyjnych
tj. zajêciach o tematyce zdrowotnej, wystawkach tematycznych,
konkursach.

Owoce i warzywa
Owoce i warzywa siê uœmiechaj¹,
gdy je dzieci zajadaj¹.
Najpierw marchew siê zgodzi³a,
by j¹ Kasia usma¿y³a.
Kalafior nie chc¹c byæ gorszy,
wmiesza³ siê pomiêdzy dorsze.
Jab³ko z gruszk¹ siê patrzy³y,
do kompotu wnet wskoczy³y.
Kiedy dzieci wszystko zjad³y,
Na swych twarzach uœmiech mia³y.
Klaudia Ocha³ klasa II
Barbara Traciak – sołtys Zagorzyc Górnych i Elżbieta Koziara – dyrektor Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Górnych z laureatami konkursu.

Jak du¿ym zainteresowaniem
wœród dzieci cieszy³ siê realizowany program, mo¿na siê by³o
przekonaæ w dniu 7 lutego 2013
roku, kiedy to na forum szko³y
odby³o siê podsumowanie pó³rocznych dzia³añ, na które
oprócz spo³ecznoœci szkolnej,
zosta³a zaproszona pani so³tys
Zagorzyc Górnych Barbara Traciak. Uczniowie klas I-III zaprezentowali siê w krótkich, humorystycznych, przeplatanych œpiewem i tañcem scenkach promuj¹cych zdrowe od¿ywianie.

Na korytarzu szkolnym mo¿na by³o podziwiaæ prace plastyczne wykonane w ramach
konkursu „Wiem, co jem” i wys³uchaæ wierszy ma³ych poetów
opiewaj¹cych wartoœci od¿ywcze owoców i warzyw. Dziêki staraniom pani Barbary Traciak
autorzy najciekawszych prac
plastycznych i najpiêkniejszych
wierszy otrzymali wspania³e nagrody, a wszyscy pozostali drobne upominki.

Eko-kwiaty – sposób na ferie

Poznan¹ technikê dzieci
mog¹ wykorzystaæ na zajêciach
w szkole i prywatnie. Wykonywanie prac plastyczno – technicznych z materia³ów wtórnych to
dobry sposób na ukazywanie
dzieciom mo¿liwoœci ponownego wykorzystywania pozornie
niepotrzebnych nam rzeczy.
Tekst i fot. Barbara Brzuszek

Zwyczajem lat poprzednich
w pierwszym tygodniu ferii
w Szkole Podstawowej w Zagorzycach Górnych zorganizowano cykl ró¿norodnych zajêæ dla
dzieci. Chêtnych do udzia³u
w zajêciach nie brakowa³o. Codziennie kilkunastoosobowe
grupy uczniów uczestniczy³y
w zajêciach sportowych, komputerowych, jêzykowych, plastyczno – technicznych.
Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³y siê jednak zajêcia
plastyczne prowadzone przez
specjalnie zaproszone do Szko-

³y p. Eugeniê Strojny i Ma³gorzatê Szczygie³ z Oœrodka Doradztwa Rolniczego w Ropczycach,
które rok temu prowadzi³y
z dzieæmi zajêcia z quillingu. Tym
razem zaproszeni Goœcie zaproponowali wykonanie kwiatów
z ró¿norodnych materia³ów
wtórnych, jak np. wyt³aczanki
z jajek czy plastikowe butelki.
Licz¹ca 24 osoby grupa
uczniów z zaanga¿owaniem pracowa³a przy wykonaniu ekokwiatów, czego efektem by³a
wystawka prac podziwiana przez
ogl¹daj¹cych.

Warsztaty rękodzieła w Szkole w Zagorzycach Górnych.
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Marta Majka

Gruszka i pietruszka
Gruszka do pietruszki tak powiada:
Ale pani blada, czy pani witamin
nie jada?
Mo¿e by pani o zdrowie zadba³a
I do lekarza siê wybra³a.
Niech siê pani o mnie nie trwo¿y
Bóg pietruszkê bia³¹ stworzy³.
A choæ taka blada, wiele witamin
posiada.
I kucharze o tym dobrze wiedz¹,
i choæ dzieci ja niechêtnie jedz¹,
to do wielu potraw
korzeñ lub natkê dodaj¹
i jej aromatem siê zachwycaj¹.
Gdy tak ze sob¹ rozmawia³y,
zjawi³ siê kucharz wspania³y.
My³, obiera³ szatkowa³,
pyszny obiad przygotowa³.
Zofia Ostrowska klasa III
Czy to jab³ko, czy to gruszka,
chêtnie wskocz¹ mi do brzuszka.
Jem warzywa i owoce,
nie grymaszê i nie psocê.
Jem rzodkiewkê i maliny,
bo maj¹ du¿o witaminy.
Mo¿e œliwka, banan te¿,
chcesz byæ zdrowy, wszystko zjesz.
Bardzo lubiê chrupaæ je.
Œwie¿e, smaczne, kolorowe,
wszyscy jedzmy je na zdrowie.
Natalia Pazdan klasa I

Przygotowania do spotkania polsko-niemieckiego
Na wrzesień 2013 planowane jest spotkanie międzynarodowe uczniów Meldorfer Gelehrtenschule i młodzieży LO im. ks. Piotra
Skargi w Sędziszowie Młp. Uczniowie niemieccy już po raz drugi przyjadą do Sędziszowa, tym razem będzie to tygodniowy pobyt, a program spotkania pozwoli
zaprezentować atrakcje turystyczne naszego powiatu i województwa.
Organizacja tego przedsiêwziêcia jest bardzo kosztowna dla
obu stron, dlatego organizatorzy wymiany postanowili wspólnie poszukaæ wsparcia.
W lutym 2013 mgr Aldona Homa oraz Mag. Carsten Wiesner,
nauczyciel z Meldorfer Gelehrtenschule wspólnie z³o¿yli wniosek
o dofinansowanie projektu wymiany do Polsko-Niemieckiej Wspó³pracy M³odzie¿y / Deutsch-Polnisches Jugendwerk. PNWM to
organizacja miêdzynarodowa z siedzib¹ w Warszawie i Poczdamie,
utworzona w 1991 roku przez rz¹dy Polski i Niemiec w celu wspierania przyjaznych kontaktów miêdzy m³odzie¿¹ tych krajów.
Dnia 2.04.2013 projekt sêdziszowskiego LO i Meldorfer Gelehrtenschule uzyska³ akceptacjê PNWM na dofinansowanie
w wysokoœci 9.772,- PLN. Suma ta pozwoli miêdzy innymi na
wsparcie dla polskich uczniów i rodzin goszcz¹cych oraz na
realizacjê atrakcyjnego programu spotkania ze zwiedzaniem
i kilkudniowym pobytem w Bieszczadach.
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XIV Olimpiada Tenisa Stołowego
W hali sportowej przy Gimnazjum w Sędziszowie Młp.
w sobotę i niedzielę 6-7 kwietnia 2013 r. rozegrano dwa turnieje w tenisie stołowym
o Puchar Burmistrza Sędziszowa Młp. – XIV Olimpiadę oraz
III Turniej Strażaków OSP.
Tegoroczne zawody cieszy³y siê
tradycyjnie du¿ym zainteresowaniem, rywalizowa³o w nich a¿ 184
uczestników, w tym niestety tylko 13 stra¿aków OSP. Zawody
prowadzone by³y w grach indywidualnych, systemem „do
dwóch przegranych” oraz „ka¿dy z ka¿dym” w zale¿noœci od iloœci uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych,
w/g przepisów PZTS.
Zwyciêzcy otrzymali nagrody
indywidualne w postaci pucharów, sprzêtu sportowego i AGD,
które wrêczali Burmistrz Kazimierz Kie³b, Przewodnicz¹cy
Rady Tadeusz Hulek, Sekretarz
Gminy Jan Maroñ oraz sêdzia
g³ówny Wojciech Sieros³awski.

Wspó³zawodnictwo stra¿aków
zosta³o zakoñczone na zawodach gminnych, a pierwszych
dwóch zawodników w poszczególnych kategoriach Olimpiady
bêdzie reprezentowa³o nasz¹
gminê w powiatowych eliminacjach XIV Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Sto³owego.
Rywalizacjê w grupie wiekowej
do lat 13, która by³a najbardziej
liczna (96 uczestników) oraz
kategoriê osób niepe³nosprawnych przeprowadzono w sobotê 6 kwietnia br. a pozosta³e oraz
wspó³zawodnictwo stra¿aków
w niedzielê 7 kwietnia br.
Uczniowie ze Szko³y Podstawowej w Zagorzycach Dolnych,
zajêli cztery z szeœciu miejsc medalowych a Gimnazjum w Zagorzycach Górnych zgarnê³o piêæ
z szeœciu z miejsc na podium,
tym samym potwierdzi³a siê dominacja szkó³ z Zagorzycach
w kategorii szkó³ podstawowych
i gimnazjów, gratulujemy uczniom i ich nauczycielom!
Fotorelacja z imprezy na str. 20

Wyniki w poszczególnych turniejach i kategoriach:
XIV PODKARPACKA OLIMPIADA
TENISA STOŁOWEGO
Kategoria do lat 13 – dziewczęta
1. Karolina Wozowicz – SP Góra Ropczycka
2. Ilona Malska – SP Zagorzyce Dolne
3. Judyta Ziajor – SP Zagorzyce Dolne
Kategoria do lat 13 – chłopcy
1. Kacper Róg – SP Zagorzyce Dolne
2. Grzegorz Jarząb – SP Zagorzyce Dolne
3. Rafał Jasiński – SP Krzywa
Kategoria od lat 14-16 – dziewczęta
1. Kinga Ziajor – Gimnazjum Sędziszów Młp.
2. Brygida Ziajor – Gimnazjum Zagorzyce G.
3. Mariola Czaja – Gimnazjum Zagorzyce G.
Kategoria od 14-16 lat – chłopcy
1. Dawid Zawiślak – Gimnazjum Zagorzyce G.
2. Damian Bykowski – Gimnazjum Zagorzyce G.
3. Daniel Mucha – Gimnazjum Zagorzyce G.
Kategoria 17-19 lat – kobiety
1. Wioletta Pieprzak – Szkodna
2. Karolina Kujda – Szkodna
3. Katarzyna Przybyła – Szkodna
Kategoria 17-19 lat – mężczyźni
1. Aleksander Zawiślak – Zagorzyce
2. Grzegorz Mucha – Zagorzyce
3. Dominik Baljon – Zagorzyce
Kategoria 20-39 lat – kobiety
1. Elżbieta Sołtys – Borek Wielki
2. Marzena Skarbek – Wolica Piaskowa

III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SZACHOWY
Sukcesem organizacyjnym
Towarzystwa Szachowego
„Skoczek” zakończył się rozegrany w sobotę 9 marca br.
w Sędziszowie Młp. w hali
przy miejscowym gimnazjum,
III Ogólnopolski Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza
Sędziszowa Młp.
W turnieju udzia³ wziê³o 185
zawodników, w tym równie¿
z Ukrainy, rywalizacja prowadzona by³a w czterech kategoriach,
najliczniej obsadzona by³a grupa C juniorów ur. 2000-2003.
Bardzo dobrze w tym turnieju
wypadli w swoich kategoriach
zawodniczy TSz „Skoczek”, Wiktoria Mytych by³a III, Rafa³ Mytych – IV a Bartosz Pieprzak – VI.
Turniej otworzy³ Sekretarz
Gminy Jan Maroñ, a wrêczenia
nagród i pucharów dla zwyciêzców dokona³ Burmistrz Kazimierz Kie³b, sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ Pan Marian Bysiewicz z Rzeszowa.
Szczegółowe wyniki turnieju znajdują
się na stronie www.chessarbiter.com
pod datą 9.03.
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3. Renata Skomra – Czarna Sędz.
Kategoria 20-39 lat – mężczyźni
1. Andrzej Szczypek – Sędziszów Młp.
2. Łukasz Wytrwał – Zagorzyce
3. Elpidiusz Wszołek – Góra Ropczycka
Kategoria 40 lat i powyżej – mężczyźni
1. Ryszard Wszołek – Góra Ropczycka
2. Stanisław Wszołek – Sędziszów Młp.
3. Andrzej Siwiec – Sędziszów Młp.
Kategoria 40 lat i powyżej – kobiety
1. Beata Maś – Będziemyśl
2. Agata Wąsowska – Sędziszów Młp.
3. Beata Sierosławska – Sędziszów Młp.
Kategoria osób niepełnosprawnych – dziewczęta
1. Aneta Koza – ŚDS w Sędziszowie Młp.
Kategoria osób niepełnosprawnych – chłopcy
1. Mariusz Placek – ŚDS w Sędziszowie Młp.
2. Daniel Ostrowski – ŚDS w Sędziszowie
Młp.
3. Janusz Drozd – ŚDS w Sędziszowie Młp.

III TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
STRAŻAKÓW OSP
Kategoria 17-39 lat
1. Krystian Kipa – OSP Zagorzyce Górne
2. Bartłomiej Jarząb – OSP Zagorzyce D.
3. Rafał Ziajor – OSP Góra Ropczycka
Kategoria 40 lat i powyżej
1. Marek Bykowski – OSP Zagorzyce Górne
W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:
Grupa A Seniorzy – 46 zawodników
1. Tomasz Świgoń - RzKSz Rzeszów – 7.0 pkt
2. Kamil Łopuszański - KKSz Urania Krosno – 7.0 pkt
3. Bogdan Czernicki - TKKF Drogowiec Kraków –
6.5 pkt
4. Rafał Mytych - TSz Skoczek Sędziszów Młp. –
6.5 pkt
5. Mykhailo Shakhov - Ivano-Frankivsk – 6.5 pkt
6. Marcin Mala - MKSz GRYF Dębica – 6.5 pkt
Grupa B Jun. ur. 1995-1999 – 43 zawodników
1. Julia Savchuk - Lwów – 7.5 pkt
2. Maksym Jaremko - Lwów – 7.0 pkt
3. Małgorzata Bębnik - UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski – 6.5 pkt
4. Martyna Godek - WKS Górnovia Górno – 6.5 pkt
5. Jakub Mazur - UKS Orlik Rudnik n/Sanem –
6.5 pkt
6. Damian Burek - WKS Górnovia Górno – 6.5 pkt
Grupa C Jun ur. 2000-2003 – 64 zawodników
1. Szymon Gaj - RzKSz Rzeszów - 9.0 pkt
2. Daniel Pietraś - LUKS Tomasovia Tomaszów
Lubelski - 7.0 pkt
3. Wiktoria Mytych - TSz Skoczek Sędziszów Młp.
- 6.5 pkt
4. Paulina Pędrak - GKSz Hetman Pilzno - 6.5 pkt
5. Marcin Michno - Jadwiżanie Wólka Podleśna 6.5 pkt
6. Mateusz Krawiec - WKS Górnovia Górno - 6.5
pkt
Grupa D Jun ur. 2004 i mł. – 32 zawodników
1. Szymon Skawiński - UKS MDK Radom - 8.0
pkt
2. Tomasz Łachut - KGL Szarotka Wadowice Górne - 7.0 pkt
3. Piotr Szpila – Żołynia - 6.5 pkt
4. Konrad Ćwięka - KGL Szarotka Wadowice Górne - 6.5 pkt
5. Magdalena Gaj - RzKSz Rzeszów - 6.0 pkt
6. Bartosz Pieprzak - TSz Skoczek Sędziszów Młp.
- 6.0 pkt

Nr 3 (188) 15 kwietnia 2013 r.

Nagroda dla Magdaleny Pasko
Burmistrz Kazimierz Kie³b na
Sesji Rady Miejskiej w dn. 29
marca br. wrêczy³ nagrodê finansow¹ Magdalenie Pasko za
sukcesy sportowe w a szczególnoœci za zajêcie II miejsca na
M³odzie¿owych Mistrzostwach
Europy w podnoszeniu ciê¿arów
do lat 23 w Izraelu pod koniec
2012 r., nagrodzê otrzyma³ równie¿ trener Mateusz B³achowicz.
Magdalena Pasko ponoszenie
ciê¿arów uprawia w sêdziszowskiej
Lechii od 2007 r., najwiêksze sukcesy to dwukrotnie Mistrzostwo
Polski Juniorek, Mistrzostwo
Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y, III miejsce na Mistrzostwach Polski Seniorek. Na ostatnich Mistrzostwach Europy do lat

Magdalena Pasko na drugim stopniu podium Młodzieżowych ME.

W końcu zagrają
Aura tej wiosny nie sprzyja pi³karzom. Zaplanowan¹ na 16
marca inauguracjê rundy wiosennej, ze wzglêdu na intensyw-

ne opady œniegu dwukrotnie
przek³adano, najpierw na
6 kwietnia, a nastêpnie na 13-14
kwietnia. Lechia Sêdziszów wy-

Kolejka 16
Chemik Pustków – Kaskada Kamionka ................. 22 maja, 17:30
Victoria Czermin – Radomyślanka ......................... 22 maja, 17:30
Wisłok Wiśniowa – Brzostowianka ...................... 22 maja, 17:30
Czarnovia Czarna – Start Wola Mielecka ............... 22 maja, 17:30
Lechia Sędziszów Młp. – Igloopol Dębica .............. 22 maja, 17:30
Pogórze Wielopole Skrz. – Błękitni Ropczyce .......... 22 maja, 17:30
Wisłoka Dębica – Sokół Kolbuszowa Dln. ............ 22 maja, 17:30
Zryw Dzikowiec – Raniżovia ................................ 22 maja, 17:30
Kolejka 17
Zryw – Chemik ............................................... 14 kwietnia, 16:00
Raniżovia – Wisłoka ...................................... 14 kwietnia, 16:00
Sokół – Pogórze ............................................. 13 kwietnia, 16:00
Błękitni – Lechia ............................................ 13 kwietnia, 15:00
Igloopol – Czarnovia ..................................... 13 kwietnia, 15:00
Start – Wisłok ............................................... 14 kwietnia, 15:00
Brzostowianka – Victoria ............................... 14 kwietnia, 16:00
Radomyślanka – Kaskada .............................. 14 kwietnia, 15:00
Kolejka 18
Chemik – Radomyślanka ................................ 20 kwietnia, 16:00
Kaskada – Brzostowianka ............................. 20 kwietnia, 16:30
Victoria – Start ............................................... 21 kwietnia, 11:00
Wisłok – Igloopol .......................................... 21 kwietnia, 16:00
Czarnovia – Błękitni ....................................... 21 kwietnia, 16:00
Lechia – Sokół ............................................... 20 kwietnia, 17:00
Pogórze – Raniżovia ....................................... 20 kwietnia, 16:00
Wisłoka – Zryw ............................................. 20 kwietnia, 16:00
Kolejka 19
Wisłoka – Chemik .......................................... 27 kwietnia, 16:00
Zryw – Pogórze .............................................. 28 kwietnia, 16:00
Raniżovia – Lechia ......................................... 28 kwietnia, 16:00
Sokół – Czarnovia .......................................... 27 kwietnia, 16:00
Błękitni – Wisłok ........................................... 27 kwietnia, 17:00
Igloopol – Victoria ......................................... 27 kwietnia, 16:00
Start – Kaskada ............................................ 28 kwietnia, 16:00
Brzostowianka – Radomyślanka .................... 28 kwietnia, 16:00
Kolejka 20
Chemik – Brzostowianka ........................................ 1 maja, 15:00
Radomyślanka – Start ........................................... 1 maja, 15:00
Kaskada – Igloopol ............................................... 1 maja, 15:00
Victoria – Błękitni .................................................. 1 maja, 15:00
Wisłok – Sokół ...................................................... 1 maja, 15:00
Czarnovia – Raniżovia ............................................ 1 maja, 15:00
Lechia – Zryw ........................................................ 1 maja, 15:00
Pogórze – Wisłoka ................................................. 1 maja, 15:00
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korzysta³a dodatkowy czas na rozegranie kolejnych sparingów
m.in. remisuj¹c z Piastem Tuczempy 3:3, przegrywaj¹c z Soko³owiank¹ 2:3 oraz Strumykiem
Malawa 2:4. Niestety, w ostatnim
meczu brutalnie sfaulowany zosta³ pozyskany w przerwie zimo-

Kolejka 21
Pogórze – Chemik ................................................... 3 maja, 16:00
Wisłoka – Lechia .................................................... 3 maja, 16:00
Zryw – Czarnovia ................................................... 3 maja, 16:00
Raniżovia – Wisłok ................................................ 3 maja, 16:00
Sokół – Victoria ..................................................... 3 maja, 16:00
Błękitni – Kaskada ................................................ 3 maja, 16:00
Igloopol – Radomyślanka ...................................... 3 maja, 16:00
Start – Brzostowianka ......................................... 3 maja, 16:00
Kolejka 22
Chemik – Start ....................................................... 5 maja, 17:00
Brzostowianka – Igloopol ...................................... 5 maja, 17:00
Radomyślanka – Błękitni ....................................... 5 maja, 17:00
Kaskada – Sokół .................................................. 5 maja, 17:00
Victoria – Raniżovia ............................................... 5 maja, 17:00
Wisłok – Zryw ..................................................... 5 maja, 17:00
Czarnovia – Wisłoka .............................................. 5 maja, 17:00
Lechia – Pogórze .................................................... 5 maja, 17:00
Kolejka 23
Lechia – Chemik .................................................... 11 maja, 17:00
Pogórze – Czarnovia .............................................. 11 maja, 17:00
Wisłoka – Wisłok .................................................. 11 maja, 17:00
Zryw – Victoria .................................................... 12 maja, 17:00
Raniżovia – Kaskada ........................................... 12 maja, 17:00
Sokół – Radomyślanka ......................................... 11 maja, 17:00
Błękitni – Brzostowianka ...................................... 11 maja, 17:00
Igloopol – Start .................................................... 11 maja, 17:00
Kolejka 24
Chemik – Igloopol ................................................ 18 maja, 17:00
Start – Błękitni .................................................... 19 maja, 16:00
Brzostowianka – Sokół ........................................ 19 maja, 16:00
Radomyślanka – Raniżovia ................................. 19 maja, 17:00
Kaskada – Zryw .................................................. 18 maja, 17:00
Victoria – Wisłoka ................................................ 19 maja, 11:00
Wisłok – Pogórze ................................................. 19 maja, 17:00
Czarnovia – Lechia ............................................... 19 maja, 17:00
Kolejka 25
Czarnovia – Chemik .............................................. 26 maja, 17:00
Lechia – Wisłok .................................................... 25 maja, 17:00
Pogórze – Victoria ................................................ 25 maja, 17:00
Wisłoka – Kaskada .............................................. 25 maja, 17:00
Zryw – Radomyślanka ......................................... 26 maja, 17:00
Raniżovia – Brzostowianka .................................. 26 maja, 17:00
Sokół – Start ...................................................... 25 maja, 17:00
Błękitni – Igloopol ............................................... 25 maja, 17:00

23 w Eliat w Izraelu zdoby³a wicemistrzostwo podnosz¹c w rwaniu
95 kg i w podrzucie 123 kg. Obecnie jest cz³onkiem kadry narodowej w podnoszeniu ciê¿arów.
Pan Mateusz B³achowicz jest
trenerem II klasy sekcji podnoszenia ciê¿arów w Lechii Sêdziszów M³p., ponadto pe³ni wiele
funkcji we w³adzach organizacji
sportowych, w tym jest cz³onkiem Zarz¹du Polskiego Zwi¹zku Podnoszenia Ciê¿arów, Przewodnicz¹cym Komisji Dyscypliny, Antydopingowej i zmian
Barw Klubowych oraz cz³onkiem Rady Trenerów w PZPC.
Przyznanie tych nagród sta³o
siê mo¿liwe po przyjêciu przez
Radê w styczniu br. uchwa³y
w sprawie okreœlenia zasad, trybu przyznawania nagród i wyró¿nieñ dla osób fizycznych za osi¹gniête wyniki sportowe.
wej Dawid Kamiñski.
Kolejka, która zaplanowana
by³a na 6-7 kwietnia zosta³a przeniesiona na 22 maja, wiêc Lechia
rundê wiosenna rozpocznie od
derbów z B³êkitnymi w Ropczycach, w sobotê, 13 kwietnia
o godz. 15.00.

Kolejka 26
Chemik – Błękitni ................................................. 30 maja, 17:00
Igloopol – Sokół .................................................. 30 maja, 17:00
Start – Raniżovia ................................................. 30 maja, 17:00
Brzostowianka – Zryw ....................................... 30 maja, 17:00
Radomyślanka – Wisłoka ..................................... 30 maja, 17:00
Kaskada – Pogórze .............................................. 30 maja, 17:00
Victoria – Lechia .................................................. 30 maja, 17:00
Wisłok – Czarnovia .............................................. 30 maja, 17:00
Kolejka 27
Wisłok – Chemik ............................................... 2 czerwca, 17:00
Czarnovia – Victoria .......................................... 2 czerwca, 17:00
Lechia – Kaskada .............................................. 1 czerwca, 17:00
Pogórze – Radomyślanka .................................. 1 czerwca, 17:00
Wisłoka – Brzostowianka ................................. 1 czerwca, 17:00
Zryw – Start ................................................... 2 czerwca, 17:00
Raniżovia – Igloopol ......................................... 2 czerwca, 17:00
Sokół – Błękitni ................................................ 1 czerwca, 17:00
Kolejka 28
Chemik – Sokół ................................................. 8 czerwca, 17:00
Błękitni – Raniżovia .......................................... 8 czerwca, 17:00
Igloopol – Zryw ................................................ 8 czerwca, 17:00
Start – Wisłoka ................................................ 9 czerwca, 16:00
Brzostowianka – Pogórze ................................. 9 czerwca, 16:00
Radomyślanka – Lechia .................................... 9 czerwca, 17:00
Kaskada – Czarnovia ....................................... 8 czerwca, 17:00
Victoria – Wisłok ............................................... 9 czerwca, 11:00
Kolejka 29
Victoria – Chemik ............................................ 15 czerwca, 17:00
Wisłok – Kaskada ........................................... 15 czerwca, 17:00
Czarnovia – Radomyślanka ............................ 15 czerwca, 17:00
Lechia – Brzostowianka .................................. 15 czerwca, 17:00
Pogórze – Start ............................................... 15 czerwca, 17:00
Wisłoka – Igloopol ......................................... 15 czerwca, 17:00
Zryw – Błękitni ............................................... 15 czerwca, 17:00
Raniżovia – Sokół ........................................... 15 czerwca, 17:00
Kolejka 30
Chemik – Raniżovia ......................................... 22 czerwca, 17:00
Sokół – Zryw ................................................. 22 czerwca, 17:00
Błękitni – Wisłoka .......................................... 22 czerwca, 17:00
Igloopol – Pogórze .......................................... 22 czerwca, 17:00
Start – Lechia ................................................. 22 czerwca, 17:00
Brzostowianka – Czarnovia ............................ 22 czerwca, 17:00
Radomyślanka – Wisłok ................................. 22 czerwca, 17:00
Kaskada – Victoria ......................................... 22 czerwca, 17:00
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Terminarz niższych lig
Klasa A Dębica
Kolejka 16
Huragan Przedbórz – Sokół Krzywa ........................... 22 maja, 17:30
Kłos Kawęczyn – LKS Łopuchowa .............................. 22 maja, 17:30
Kolejka 17
Kamieniarz Golemki – Kłos Kawęczyn ................... 14 kwietnia, 14:00
LKS Żyraków – Sokół Krzywa ............................. 14 kwietnia, 14:00
Kolejka 18
Sokół Krzywa – LKS Łęki Górne ........................... 21 kwietnia, 14:00
Kłos Kawęczyn – Borowiec Straszęcin .................. 21 kwietnia, 14:00
Kolejka 19
LKS Pustków – Kłos Kawęczyn 28 kwietnia, 14:00
LKS Łopuchowa – Sokół Krzywa 28 kwietnia, 14:00
Kolejka 20
Sokół Krzywa – Kamieniarz Golemki ............................ 1 maja, 14:00
Kłos Kawęczyn – LKS Głowaczowa .............................. 1 maja, 14:00
Kolejka 21
Kłos Kawęczyn – Monis Bielowy ................................. 3 maja, 14:00
Borowiec Straszęcin – Sokół Krzywa ............................. 3 maja, 11:00
Kolejka 22
Sokół Krzywa – LKS Pustków ..................................... 5 maja, 14:00
Victoria Ocieka – Kłos Kawęczyn ................................. 5 maja, 15:00
Kolejka 23
Kłos Kawęczyn – Strzelec Frysztak ............................. 12 maja, 14:00
LKS Głowaczowa – Sokół Krzywa .............................. 12 maja, 11:00
Kolejka 24
Sokół Krzywa – Kłos Kawęczyn ................................. 19 maja, 14:00
Kolejka 25
Victoria Ocieka – Sokół Krzywa ................................ 26 maja, 15:00
Kłos Kawęczyn – Strażak Lubzina .............................. 26 maja, 14:00
Kolejka 26
Orły Borowa – Kłos Kawęczyn 30 maja, 11:00
Sokół Krzywa – Strzelec Frysztak .............................. 30 maja, 14:00
Kolejka 27
Sokół Krzywa – Monis Bielowy ............................... 2 czerwca, 14:00
Kłos Kawęczyn – Ostra Gumniska ............................................ 3:0 vo
Kolejka 28
Huragan Przedbórz – Kłos Kawęczyn ........................ 9 czerwca, 16:00
Strażak Lubzina – Sokół Krzywa ............................. 9 czerwca, 17:00
Kolejka 29
Sokół Krzywa – Orły Borowa ................................ 16 czerwca, 17:00
Kłos Kawęczyn – LKS Żyraków .............................. 16 czerwca, 17:00
Kolejka 30
LKS Łęki Górne – Kłos Kawęczyn ............................ 23 czerwca, 17:00
Ostra Gumniska – Sokół Krzywa ............................................. 0:3 vo
Ostra Gumniska wycofała się z rozgrywek

Klasa A Rzeszów
Kolejka 14
LKS Hermanowa – Plon Klęczany ....................................... 2 czerwca
Kolejka 15
GKS Niebylec – Plon Klęczany ........................................... 9 czerwca
Kolejka 16
Plon Klęczany – Sokół Grodzisko

Kolejka 17
KP Zabajka – Plon Klęczany ................................ 14 kwietnia, 14:00
Kolejka 18
Plon Klęczany – Granit Wysoka Strzyż. ................ 21 kwietnia, 11:00
Kolejka 19
Piast Nowa Wieś – Plon Klęczany ......................... 28 kwietnia, 11:00
Kolejka 20
Plon Klęczany – Victoria Budy Głog. ............................. 1 maja, 11:00
Kolejka 21
Zimowit Rzeszów – Plon Klęczany ................................ 5 maja, 11:00
Kolejka 22
Plon Klęczany – Sokół Sokołów Młp. ......................... 12 maja, 11:00
Kolejka 23
Iskra Zgłobień – Plon Klęczany .................................. 19 maja, 14:00
Kolejka 24
Plon Klęczany – Czarni Czudec .................................... 26 maja, 11:00
Kolejka 25
Bratek Bratkowice – Plon Klęczany ......................... 16 czerwca, 11:00
Kolejka 26
Plon Klęczany – Korona Rzeszów ............................ 23 czerwca, 11:00

Klasa B Dębica
Kolejka 14
Borkovia Borek Wielki – Płomień Zagorzyce .......... 14 kwietnia, 14:00
Inter Gnojnica – Gród Będziemyśl ........................ 14 kwietnia, 14:00
Olchovia Olchowa – LKS Ostrów ......................... 14 kwietnia, 14:00
Piast Wolica Piaskowa – Korona Góra Ropczycka 14 kwietnia, 11:00
Olimpia Nockowa – Paszczyniak Paszczyna ......... 14 kwietnia, 14:00
Kolejka 15
Olimpia Nockowa – Borkovia Borek Wielki .......... 21 kwietnia, 14:00
Paszczyniak Paszczyna – Piast Wolica Piaskowa . 21 kwietnia, 16:00
Korona Góra Ropczycka – Olchovia Olchowa ....... 21 kwietnia, 14:00
LKS Ostrów – Inter Gnojnica 21 kwietnia, ............................... 14:00
Gród Będziemyśl – LKS Brzeźnica .......................... 21 kwietnia, 14:00
Baszta Zawada – Płomień Zagorzyce ................... 21 kwietnia, 15:00
Kolejka 16
Borkovia Borek Wielki – Baszta Zawada .............. 28 kwietnia, 14:00
Płomień Zagorzyce – LZS Mała ............................ 28 kwietnia, 14:00
LKS Stasiówka – Gród Będziemyśl ....................... 28 kwietnia, 14:00
Inter Gnojnica – Korona Góra Ropczycka ............. 28 kwietnia, 14:00
Olchovia Olchowa – Paszczyniak Paszczyna ......... 28 kwietnia, 14:00
Piast Wolica Piaskowa – Olimpia Nockowa ......... 28 kwietnia, 11:00
Kolejka 17
Piast Wolica Piaskowa – Borkovia Borek Wielki ............ 1 maja, 11:00
Olimpia Nockowa – Olchovia Olchowa ....................... 1 maja, 14:00
Paszczyniak Paszczyna – Inter Gnojnica ....................... 1 maja, 16:00
Korona Góra Ropczycka – LKS Brzeźnica ...................... 1 maja, 14:00
Gród Będziemyśl – Płomień Zagorzyce .......................... 1 maja, 14:00
Kolejka 18
Borkovia Borek Wielki – LZS Mała ................................ 5 maja, 14:00
Baszta Zawada – Gród Będziemyśl .............................. 5 maja, 15:00
Płomień Zagorzyce – LKS Ostrów ................................. 5 maja, 14:00
LKS Stasiówka – Korona Góra Ropczycka ................... 5 maja, 14:00
Inter Gnojnica – Olimpia Nockowa .............................. 5 maja, 14:00

Tęcza w III lidze!
Sezon 2012/2013 z pewnością na stałe zapisze się w historii
Tęczy Sędziszów. Podopieczni Piotra Wiktora awansowali
bowiem do III ligi siatkarzy, rozgrywając 22 mecze. Aż 19
z nich zakończyło się zwycięstwem.
„Do trzech razy sztuka” – jak
brzmi s³ynne powiedzenie.
W przypadku sêdziszowskich zawodników sprawdzi³o siê ono
w stu procentach. UKS Têcza po
dwóch latach absencji w rozgrywkach ligowych powróci³ do ligi
wojewódzkiej w sezonie 2010/
2011. W „miêdzyczasie” dosz³o do

zmian w Podkarpackim Wojewódzkim Zwi¹zku Pi³ki Siatkowej,
a mianowicie utworzona zosta³a
dodatkowa – IV liga. Ju¿ wtedy
siatkarze mieli spore apetyty na
awans. Do szczêœcia zabrak³o
trzech punktów, czyli jednego
zwyciêstwa. Podejœcie numer
dwa, najbardziej nieudane, po-

Olchovia Olchowa – Piast Wolica Piaskowa ................ 5 maja, 14:00
Kolejka 19
Olchovia Olchowa – Borkovia Borek Wielki ................ 12 maja, 14:00
Piast Wolica Piaskowa – Inter Gnojnica ..................... 12 maja, 11:00
Olimpia Nockowa – LKS Brzeźnica ............................. 12 maja, 14:00
Korona Góra Ropczycka – Płomień Zagorzyce ............. 12 maja, 14:00
Gród Będziemyśl – LZS Mała ....................................... 12 maja, 11:00
Kolejka 20
Borkovia Borek Wielki – Gród Będziemyśl ................... 19 maja, 14:00
Baszta Zawada – Korona Góra Ropczycka ................ 19 maja, 16:00
Płomień Zagorzyce – Paszczyniak Paszczyna ............... 19 maja, 14:00
LKS Stasiówka – Olimpia Nockowa .......................... 19 maja, 14:00
LKS Brzeźnica – Piast Wolica Piaskowa ..................... 19 maja, 15:00
Inter Gnojnica – Olchovia Olchowa ........................... 19 maja, 14:00
Kolejka 21
Inter Gnojnica – Borkovia Borek Wielki ...................... 26 maja, 14:00
Olchovia Olchowa – LKS Brzeźnica ............................. 26 maja, 14:00
Piast Wolica Piaskowa – LKS Stasiówka ................... 26 maja, 11:00
Olimpia Nockowa – Płomień Zagorzyce ..................... 26 maja, 14:00
Korona Góra Ropczycka – LZS Mała .......................... 26 maja, 14:00
LKS Ostrów – Gród Będziemyśl .................................. 26 maja, 15:00
Kolejka 22
Borkovia Borek Wielki – LKS Ostrów .......................... 30 maja, 16:00
Gród Będziemyśl – Korona Góra Ropczycka ................ 30 maja, 16:00
Baszta Zawada – Olimpia Nockowa ......................... 30 maja, 16:00
Płomień Zagorzyce – Piast Wolica Piaskowa .............. 30 maja, 16:00
LKS Stasiówka – Olchovia Olchowa .......................... 30 maja, 16:00
LKS Brzeźnica – Inter Gnojnica ................................... 30 maja, 16:00
Kolejka 23
LKS Brzeźnica – Borkovia Borek Wielki ...................... 2 czerwca, 15:00
Inter Gnojnica – LKS Stasiówka .............................. 2 czerwca, 14:00
Olchovia Olchowa – Płomień Zagorzyce ................... 2 czerwca, 14:00
Piast Wolica Piaskowa – Baszta Zawada ................ 2 czerwca, 11:00
Olimpia Nockowa – LZS Mała ................................. 2 czerwca, 14:00
Paszczyniak Paszczyna – Gród Będziemyśl ................ 2 czerwca, 16:00
Korona Góra Ropczycka – LKS Ostrów ..................... 2 czerwca, 14:00
Kolejka 24
Borkovia Borek Wielki – Korona Góra Ropczycka ...... 9 czerwca, 14:00
LKS Ostrów – Paszczyniak Paszczyna ....................... 9 czerwca, 15:00
Gród Będziemyśl – Olimpia Nockowa ........................ 9 czerwca, 11:00
LZS Mała – Piast Wolica Piaskowa ......................... 9 czerwca, 16:00
Baszta Zawada – Olchovia Olchowa ....................... 9 czerwca, 17:00
Płomień Zagorzyce – Inter Gnojnica ......................... 9 czerwca, 14:00
Kolejka 25
LKS Stasiówka – Borkovia Borek Wielki ................. 16 czerwca, 14:00
LKS Brzeźnica – Płomień Zagorzyce ......................... 16 czerwca, 14:00
Inter Gnojnica – Baszta Zawada ........................... 16 czerwca, 14:00
Olchovia Olchowa – LZS Mała .............................. 16 czerwca, 14:00
Piast Wolica Piaskowa – Gród Będziemyśl ............. 16 czerwca, 14:00
Olimpia Nockowa – LKS Ostrów ........................... 16 czerwca, 14:00
Paszczyniak Paszczyna – Korona Góra Ropczycka .. 16 czerwca, 14:00
Kolejka 26
Borkovia Borek Wielki – Paszczyniak Paszczyna ...... 23 czerwca, 14:00
Korona Góra Ropczycka – Olimpia Nockowa ......... 23 czerwca, 14:00
LKS Ostrów – Piast Wolica Piaskowa .................... 23 czerwca, 14:00
Gród Będziemyśl – Olchovia Olchowa .................... 23 czerwca, 14:00
LZS Mała – Inter Gnojnica ..................................... 23 czerwca, 14:00
Płomień Zagorzyce – LKS Stasiówka ...................... 23 czerwca, 14:00

czynione zosta³o rok póŸniej, by
w koñcu za trzecim razem dopi¹æ swego. Niema³a w tym zas³uga nowego trenera Têczy – Piotra Wiktora, który na stanowisku
tym zast¹pi³ Janusza Przywarê tu¿
przed obecnym sezonem.
Zaczê³o siê wybornie. UKS Têcza Sêdziszów M³p. w fazie zasadniczej nie poniós³ ¿adnej pora¿ki
i w dobrych nastrojach przyst¹pi³
do rundy fina³owej. Dwie pora¿ki
z Czarnymi Oleszyce i zaprzepaszczenie szans na bezpoœredni
awans nie pod³ama³y jednak zespo³u. Wrêcz przeciwnie. Sêdziszowianie do bara¿ów o III lig¹ z Brzozovi¹ Brzozów przyst¹pili w bojo-

wych nastrojach. W rezultacie
wygrali oni pierwszy mecz 3:1, co
stawia³o ich w korzystnej sytuacji
przed bara¿em. – Brakuje nam
dwóch setów – da³o siê s³yszeæ
w szatni przez dwa tygodnie oczekiwañ na decyduj¹c¹ rozgrywkê.
6. kwietnia, z niemal 50-osobow¹
grup¹ kibiców, zawodnicy udali siê
do Brzozowa. Pocz¹tek meczu
u³o¿y³ siê wyœmienicie. Têcza wysunê³a siê na kilkupunktowe prowadzenie i kontrolowa³a poczynania na boisku. Ostatecznie wygra³a pierwsz¹ ods³onê meczu wysoko i sta³o siê jasne – by awansowaæ
nale¿y wygraæ jeszcze jednego
seta. Co nie uda³o siê w drugiej
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Podziękowanie dla kibiców, którzy licznie wspierali siatkarzy Tęczy w decydującym
spotkaniu.
Fot.(3) Arch.

Skład zespołu: Rozgrywający: Patryk Polek (kapitan), Mateusz Skwirut. Przyjmujący: Grzegorz Rusin, Mateusz Hadała,
Mateusz Ziobro, Łukasz Noga. Atakujący: Przemysław Cyrulik,
Tomasz Bochenek. Środkowi: Dariusz Rogóż, Damian Kubas,
Marcin Ziobro. Libero: Mateusz Morawetz. Trener: Piotr Wiktor.
Prezes: Marek Flis

Radość siatkarzy z Sędziszowa po drugim wygranym secie.

partii, z nawi¹zk¹ zosta³o odrobione w trzeciej. Zwyciêstwo 25:18
da³o upragniony awans. W czwartym i pi¹tym secie zagrali ju¿
zmiennicy, ale wynik w tym momencie by³ spraw¹ drugorzêdn¹.
Zawodnicy w kwadracie dla rezerwowych œwiêtowali ju¿ wielki sukces.
Wszyscy maj¹ nadziejê, ¿e siatkówka na wysokim poziomie bêdzie w Sêdziszowie M³p. goœci³a
jak najd³u¿ej. Z tego miejsca nale¿y wspomnieæ o kibicach, którzy szczególnie w najwa¿niejszym
momencie sezonu wsparli nasz¹

dru¿ynê, je¿d¿¹c na wyjazdy oraz
pomagaj¹c we w³asnej hali. S³owa uznania nale¿¹ siê równie¿
sponsorom, trenerowi, wszystkim
zawodnikom, a tak¿e prezesowi
– Markowi Flisowi.
Sezon 2013/2014 zapowiada siê
bardzo ciekawie. Klub liczy tak¿e
na du¿e wsparcie sponsorów, bo
III liga niesie za sob¹ równie¿ spore wydatki. Czy jednak nie warto
inwestowaæ w to, co przynosi tak
wielu ludziom radoœæ z ogl¹dania
i samego uprawiania tej piêknej
dyscypliny sportu?
Patryk Polek Decydujący mecz z Brzozovią zapewnił Tęczy awans do III ligi.

Postaw na życie
Od 1 marca 2013 r. rozpoczê³a siê na terenie naszej gminy
realizacja projektu pn. „Postaw
na ¿ycie – edukacja w zakresie
pierwszej pomocy dla m³odzie¿y w Gminie Sêdziszów M³p.”
wspó³finansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Dziêki temu projektowi mieszkañcy naszej gminy w wieku 13–
19 lat uzyskaj¹ teoretyczn¹ oraz
praktyczn¹ (æwiczenia na fantomie) wiedzê dotycz¹c¹ udzielania pierwszej pomocy. Planuje
siê, ¿e w kursach weŸmie udzia³
150 osób. Kursy przeprowadzone zostan¹ w szko³ach gimnazjalnych na terenie naszej gminy tj.
w Sêdziszowie M³p., Czarnej Sêdziszowskiej i Zagorzycach Górnych.
Podczas kursu trwaj¹cego
³¹cznie 8 godz. (2x4 godz. lekcyjne) uczestnicy nabêd¹ wiedzê
dotycz¹c¹ podstaw anatomii i
fizjologii cz³owieka, jak wezwaæ
pomoc, zabezpieczyæ siebie,
poszkodowanego i miejsce zdarzenia, postêpowania z poszko-
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– edukacja w zakresie pierwszej pomocy dla młodzieży w Gminie Sędziszów Młp.

dowanym nieprzytomnym oraz
resuscytacji kr¹¿eniowo–oddechowej. Kursy rozpoczn¹ siê w
kwietniu br. po przeprowadzeniu rekrutacji w szko³ach gim-

nazjalnych oraz œrednich dzia- Sêdziszowie M³p., budynek „War³aj¹cych na terenie gminy.
metu” pok. nr 5 oraz pod nuWszelkie informacje dotycz¹- merem telefonu 17 745 36 36.
Koordynator projektu:
ce realizacji projektu mo¿na
Piotr Czeladka
uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w

CZ£OWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Projekt „Postaw na ¿ycie – edukacja w zakresie pierwszej pomocy
dla m³odzie¿y w Gminie Sêdziszów M³p.”
realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki,
Dzia³anie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Okres realizacji projektu: 1 marca 2013 r. – 31 lipca 2013 r.
Wartoœæ projektu: 49 987,40 z³.
Grupa docelowa: 150 mieszkañców Gminy Sêdziszów M³p. w wieku od 13 do 19 lat.

Instytucja Poœrednicz¹ca:

Wojewódzki Urz
Urzą
ąd Pracy
Pracy
w Rzeszowie

Beneficjent:
Gmina Sêdziszów M³p.

Projekt „Postaw na ¿ycie – edukacja w zakresie pierwszej pomocy dla m³odzie¿y w Gminie Sêdziszów M³p.”
wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
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XIV Olimpiada Tenisa Stołowego
III Turniej Strażaków OSP
6-7 kwietnia 2013 r.

