


Nr 4 (189) 17 maja 2013 r.2

Uroczystej dekoracji Jubila-
tów, w imieniu Prezydenta RP
dokona³ Burmistrz Sêdziszowa
M³p. Pan Kazimierz Kie³b.

Jubilatom licznie towarzyszy-
li najbli¿si cz³onkowie rodziny,
ponadto w uroczystoœci wziêli
udzia³: Pani El¿bieta Œwiniuch –
Z-ca Burmistrza w Sêdziszowie
M³p., Pan Tadeusz Hulek – Prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej w Sê-
dziszowie Mlp., Pan Jan Maroñ –
Sekretarz Gminy Sêdziszów M³p.,
ks. Krzysztof Gac– Proboszcz Pa-
rafii p.w. Mi³osierdzia Bo¿ego
w Sêdziszowie M³p., Pani Alicja
Szarek – Kierownik USC w Sêdzi-
szowie M³p., Pani Anna Rozwa-
dowska – Z-ca Kierownika USC

Złote Gody
W dniu 26 kwietnia 2013
roku w sali lustrzanej Domu
Kultury w Sędziszowie Młp.
odbyła się uroczystość wrę-
czenia „Medali Za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie” dla par
z terenu miasta i gminy Sę-
dziszów Młp., które przeżyły
minimum 50 lat w jednym
związku małżeńskim.

Bronisława i Stefan Barnak z Borku Wlk.,

Władysława i Józef Branach z Czarnej Sędz.,

Irena i Stanisław Daniel z Sędziszowa Młp.,

Danuta i Czesław Duduś z Wolicy Ługowej,

Maria i Czesław Dygdoń z Borku Wielkiego,

Elżbieta i Jan Dziewit z Borku Wielkiego,

Maria i Jan Janas z Wolicy Piaskowej,

Wiktoria i Franciszek Januś z Sędziszowa Młp.,

Janina i Michał Jaszcz z Borku Wielkiego,

Burmistrz Kazimierz Kiełb dekoruje Państwa Irenę i Edwarda Szymańskich.

Fot. (2) R. Ciołkosz

  Medal dla Genowefy i Jana Kądzielów.

w Sêdziszowie M³p., Pan Kazi-
mierz Popielarz – Dyrektor
MGOK w Sêdziszowie M³p.

W programie artystycznym wy-
st¹pi³ zespó³ taneczny „Blues”
oraz kapela podwórkowa „Paka
Sêdzisza”.

W imieniu odznaczonych po-
dziêkowania organizatorom
uroczystoœci z³o¿y³a Pani Irena
Szymañska.

Ze wzglêdu na stan zdrowia nie
wszyscy Jubilaci uczestniczyli
w uroczystoœciach, medale prze-
kazano im w terminie póŸniej-
szym.

Gratulujemy Szanownym Ju-
bilatom i ¿yczymy d³ugich lat
w dobrym zdrowiu!

Genowefa i Jan Kądziela z Sędziszowa Młp.,

Janina i Stanisław Kwarta z Krzywej,

Maria i Antoni Lorenc z Będziemyśla,

Helena i Edward Połeć z Borku Wielkiego,

Irena i Edward Szymańscy z Sędziszowa Młp.,

Genowefa i Stanisław Uliasz z Będziemyśla,

Maria i Józef Wiktor z Rudy,

Izydor i Aleksandra Ziemba z Sędziszowa Młp.

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie otrzymali:

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiono jako nagrodę dla osób,
które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Został ustanowiony
ustawą z dnia 17 lutego 1960 r. o orderach i odznaczeniach, a włączony do
obecnego systemu odznaczeń państwowych ustawą z 16 października 1992 r.
o orderach i odznaczeniach (Dz.U. z 1992 r. Nr 90, poz. 450).
Nadawany jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom pol-
skim. Wnioski o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przedsta-
wiają Prezydentowi wojewodowie.
Odznaką Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest medal w kształcie
stylizowanej, sześciopromiennej, srebrzonej, oksydowanej gwiazdy o średnicy
35 mm z ornamentowanymi promieniami łączącymi jej ramiona. Na awersie
w środku medalu, na okrągłej tarczy pokrytej różową emalią umieszczone są
dwie srebrzone, oksydowane róże. Na odwrotnej stronie w środku umieszczony
jest monogram RP, a w otoku napis: ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE.

Przypominamy, że Urząd Stanu Cywilnego w Sędziszo-
wie Młp. występuje o nadanie Medali Za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie na wniosek par małżeńskich lub człon-
ków ich rodzin. Zgłaszać można osobiście, telefonicznie
tel. 17 7453620 lub listownie.

Europejska premiera sztuki najsłynniejszego kanadyjskiego drama-

topisarza Norma Fostera. Historia obejmuje okres trzech dekad

i prezentuje pół tuzina spotkań Buda i Molly. On jest nią oczarowany

od pierwszego spotkania, ona nim trochę mniej. Ich ścieżki życiowe

przez ćwierć wieku co jakiś czas się krzyżują. Kluczowym momen-

tem dla tego specyficznego związku okazuje się pogrzeb jej męża...

„Old Love” to pełen humoru spektakl podejmujący zagadnienie

tego, czy ludzie w „pewnym wieku” powinni myśleć o miłości,

zwłaszcza miłości fizycznej. Opowieść o związku, który rodzi się,

gdy dwie osoby niemal przez całe życie przelotnie się spotykają;

o determinacji meżczyzny, który stara się zdobyć serce dość opor-

nej ukochanej; o rozbudzeniu, zdawałoby się, dawno zapomnia-

nych emocji. „Old Love” to sztuka stawiająca ważne życiowe pyta-

nia pełna ciepła, optymizmu i humoru.



Nr 4 (189) 17 maja 2013 r. 3

Co uważa Pani za swoje największe

osiągnięcie, a co za największe

wyzwanie w trakcie pracy w Komi-

sji Oświaty i Kultury?

Do tej pory uczestniczy³am we
wszystkich posiedzeniach Komi-
sji, z wielk¹ uwag¹ analizujê in-
formacje o stanie realizacji za-
dañ oœwiatowych Gminy Sêdzi-
szów Ma³opolski, planowane in-
westycje w tym obszarze. Niepo-
koj¹ mnie wprowadzone przez
MEN zmiany, wynikaj¹ce z refor-
my programu nauczania i ogra-
niczenia iloœci godzin z historii
i jêzyka polskiego w szko³ach.
Ka¿dy uczeñ bowiem w trakcie
edukacji powinien w pe³ni po-
znaæ dzieje swojego pañstwa i na-
rodu, a tak¿e bogactwo polskiej
kultury. Nie da siê tworzyæ, bu-
dowaæ przysz³oœci bez znajomo-
œci przesz³oœci. W ramach prac
w tej¿e Komisji uda³o mi siê zor-

ganizowaæ duchowe spotkanie
z B³ogos³awionym Janem Paw-
³em II pod has³em „B¹dŸcie ze
mn¹!... Jestem wœród Was”.
Podczas tego spotkania odby³ siê
m.in. koncert zespo³u Trio Con
Brio z Mys³owic, który swoj¹ gr¹
na harmonijkach ustnych
uœwietni³ tegoroczny Festiwal
Harmonijek Ustnych Hakam
2013 w Kamieniu.

W swojej dalszej pracy bêdê
staraæ siê podejmowaæ inicjaty-
wy zwi¹zane z rozwojem bazy
sportowo-rekreacyjnej czy dy-
daktycznej w Gminie, jak np. bu-
dowa sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej Nr 3 w Sê-
dziszowie M³p.
Jakie inicjatywy podejmuje Pani na

rzecz środowiska lokalnego?

Staram siê rozwijaæ szerok¹
dzia³alnoœæ pozalekcyjn¹ z m³o-
dzie¿¹, zarówno na terenie szko-

³y, jak i w œrodowisku lokalnym.
Od wielu lat przygotowujê oko-
licznoœciowe programy uœwiet-
niaj¹ce uroczystoœci szkolne,
gminne i powiatowe. Jestem or-
ganizatorem Powiatowego Kon-
kursu Krasomówczego, obcho-
dów Dni Papieskich. W 2010
roku by³am koordynatorem ob-
chodów Roku Chopinowskiego,
zorganizowa³am koncert w wy-
konaniu muzyków Filharmonii
im. Artura Malawskiego w Rze-
szowie oraz quiz dla uczniów
gimnazjów nt. ¿ycia i dzie³a kom-
pozytora.

Interesujê siê histori¹, dlate-
go jako przewodnicz¹ca Komi-
tetu Obchodów Rocznicy Po-
wstania Styczniowego zorgani-
zowa³am uroczystoœæ przybli¿a-
j¹c¹ wydarzenia sprzed 150 lat,
z udzia³em grupy rekonstrukcji
historycznej „¯uawi” im. Signi
1863. Z mojej inicjatywy powsta³
Spo³eczny Komitet na Rzecz
Odnowy Zabytkowych Nagrob-
ków Powstañców Styczniowych.
Podczas kwesty zebraliœmy œrod-
ki pieniê¿ne na renowacjê na-
grobków bohaterów. Pracujê
tak¿e w Spo³ecznym Komitecie
Budowy Pomnika pp³k. £ukasza
Ciepliñskiego w Rzeszowie

i w zwi¹zku z tym popularyzujê
sylwetkê tego ¯o³nierza Wyklê-
tego podczas spotkañ z m³o-
dzie¿¹. Bardzo wa¿n¹ inicjatyw¹
by³ marsz w obronie niezale¿-
nych mediów.

W swojej dzia³alnoœci na rzecz
œrodowiska lokalnego pragnê
przybli¿yæ mieszkañcom sylwet-
ki osób – powstañców, sportow-
ców, dzia³aczy spo³ecznych, któ-
rzy kiedyœ tu ¿yli i pracowali, na
piêknej ziemi sêdziszowskiej.
Prowadzê cykliczny program
„Dzieje grobami pisane” w Tele-
wizji Miejskiej.
Jak lubi Pani spędzać wolny czas?

Uwielbiam chwile spêdzone
w gronie rodziny, lekturê biogra-
fii, ksi¹¿ek historycznych. Ostat-
nio przeczyta³am wspomnienia
bliskich o Januszu Kurtyce. Ksi¹¿-
ka „Zachowujmy siê jak ludzie
wolni” to niezwyk³a próba od-
szukania Ÿróde³ silnej osobowo-
œci, pracowitoœci Prezesa IPN-u.
Gor¹co j¹ polecam.

Z kolei w najpiêkniejszym mie-
si¹cu roku – maju organizujê
w dniu 27 maja 2013 r. w auli (bu-
dynek B) Zespo³u Szkó³ Zawodo-
wych w Sêdziszowie M³p. spotka-
nie z Matkami. Serdecznie zapra-
szam Mamy na wspomnian¹ uro-
czystoœæ, na godzinê 13:00.

Przygotowujê równie¿ z tej
okazji okolicznoœciowy program
telewizyjny poœwiêcony wspo-
mnieniom o matkach spoczywa-
j¹cych na naszych cmentarzach.
Dziękuję za rozmowę

30 kwietnia br. dzieci z sêdzi-
szowskich przedszkoli Nr 1 i Nr 2
wraz z dyrekcj¹ i opiekunkami
wyruszy³y na ulice naszego mia-
sta, aby przypomnieæ mieszkañ-
com o Œwiêcie Flagi, które ob-
chodzimy 2 maja. Z tej okazji
przed sêdziszowskim ratuszem
dzieci przywita³a Pani Burmistrz,
która rozmawia³a z nimi o tym
œwiêcie, oprowadzi³a je po Urzê-
dzie i poczêstowa³a s³odyczami.

Dzieñ Flagi pañstwowej jest
obchodzony w Polsce od 2004
roku. Pierwotnie decyzj¹ Sena-
tu 2 maja mia³ byæ Œwiêtem Or³a
Bia³ego, jednak Sejm przemia-
nowa³ go na Dzieñ Flagi Rzeczy-
pospolitej Polskiej. To tak¿e

Dzieñ Polonii i Polaków za Gra-
nic¹.

Wybór tej daty na Dzieñ Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej nie jest
przypadkowy, bo w³aœnie 2 maja
¿o³nierze polscy zawiesili bia³o-
czerwon¹ flagê na kolumnie Sie-
gessäule w Berlinie, co oznacza-
³o zakoñczenie dzia³añ wojen-
nych w Europie. Ponadto dzieñ
ten poprzedza œwiêto upamiêt-
niaj¹ce tak donios³e wydarzenie,
jakim by³o w 1791 r. og³oszenie
Konstytucji 3 Maja.

Dzieñ Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej ma popularyzowaæ wie-
dzê o polskiej to¿samoœci i o sym-
bolach narodowych, które zmie-
nia³y siê na przestrzeni wieków.
W 1919 r. kolory bia³y i czerwo-
ny uznano oficjalnie za polskie
barwy narodowe. Obecnie kwe-
stie polskich barw narodowych
reguluje Ustawa z dnia 31 stycz-
nia 1980 r. o godle, barwach
i hymnie Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

Będę podejmować inicjatywy związane z rozwojem
bazy sportowo-rekreacyjnej i dydaktycznej w gminie
Rozmowa z panią Bernadetą Frysztak
Zastępcą Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.

Wiek: 44 lata
Wykształcenie: wyższe pedagogiczne
Rodzina: mąż Bogusław 46 lat, synowie: Kamil – 21
letni student Aviation Management, Paweł 10 lat, uczeń
III klasy szkoły podstawowej
Wykonywany zawód: nauczyciel języka polskiego i wie-
dzy o kulturze w Zespole Szkół Zawodowych im. prof.
Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp.

Święto flagi
Stało się już tradycją, że
przedszkolaki z miasta i gmi-
ny Sędziszów Małopolski ob-
chodzą Święto Flagi.

Mali patrioci w towarzystwie Z-cy Burmistrza Pani Elżbiety Świniuch. Fot. UM
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Kolejna XXVI Sesja Rady Miej-
skiej w Sêdziszowie M³p. odby³a
siê w dniu 24 kwietnia br. Przed
przyst¹pieniem do podejmowania
uchwa³ Radni wys³uchali sprawoz-
dania Pana Romana Zawiœlaka –
Komendanta Komisariatu Policji
w Sêdziszowie M³p., z analizy sta-
nu bezpieczeñstwa i porz¹dku
publicznego na terenie miasta i
gminy Sêdziszów M³p. za rok 2012.

Nastêpnie Rada podjê³a 10
uchwa³:
1. Uchwała w sprawie zasad przyzna-

wania dotacji celowej na dofinan-

sowanie kosztów inwestycji zwią-

zanych z ochroną środowiska –

usuwanie wyrobów zawierających

azbest pochodzących z wymiany po-

kryć dachowych lub wymiany ele-

wacji budynków oraz wymiany ele-

mentów innych obiektów budow-

lanych na terenie Gminy.

Rada Miejska okreœli³a zasady
przyznawania dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów inwe-
stycji polegaj¹cych na wymianie
pokryæ dachowych lub wymia-
nie elewacji budynków oraz wy-
mianie elementów innych
obiektów budowlanych na tere-
nie Gminy Sêdziszów Ma³opol-
ski w zakresie:
– demonta¿u, transportu i unie-

szkodliwiania wyrobów zawie-
raj¹cych azbest – w przypad-
ku realizacji planowanych in-
westycji;

– transportu i unieszkodliwiania
wyrobów zawieraj¹cych az-
best – w przypadku zrealizo-
wanych inwestycji.

2. Uchwała w sprawie zmian w wie-

loletniej prognozie finansowej

Gminy Sędziszów Młp.

Radni dokonali zmian w wy-
kazie przedsiêwziêæ do Wielolet-
niej Prognozy Finansowej pole-
gaj¹cych na:
– zmniejszeniu zakresu wykony-

wania przedsiêwziêcia „Ter-
momodernizacja budynków
u¿ytecznoœci publicznej
w Gminie Sêdziszów M³p.”
w 2013 r. w grupie wydatków
bie¿¹cych o kwotê 12.300 z³,

– zmniejszeniu zakresu wykony-
wania przedsiêwziêcia „Termo-
modernizacja budynków u¿y-
tecznoœci publicznej w Gminie
Sêdziszów M³p.” w 2013 r.
w grupie wydatków maj¹tko-
wych o kwotê 371.660 z³.

– zwiêkszeniu zakresu wykony-
wania przedsiêwziêcia „Termo-

modernizacja budynków u¿y-
tecznoœci publicznej w Gminie
Sêdziszów M³p.” w 2014 r.
w grupie wydatków maj¹tko-
wych o kwotê 615.000 z³.

3. Uchwała w sprawie zmiany uchwa-

ły budżetowej Gminy Sędziszów

Młp. na rok 2013 nr XXIII/195/13

z dnia 29 stycznia 2013 r.

Rada Miejska dokona³a zmian
w bud¿ecie gminy na 2013 r.
polegaj¹cych na:
– zwiêkszeniu dochodów bie¿¹-

cych bud¿etu o kwotê 216.272 z³,
w tym z tytu³u:
- œrodków z Europejskiego

Funduszu Rolnego na Rzecz
Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na dofinansowanie
projektu „Wyposa¿enie œwie-
tlic w Domach Ludowych
w Bêdziemyœlu, Górze Rop-
czyckiej, Krzywej i Wolicy
Piaskowej” – 16.272 z³,

- podatku od nieruchomoœci
osób prawnych – 200.000 z³.

– zwiêkszeniu dochodów maj¹t-
kowych bud¿etu o kwotê
113.886 z³, w tym z tytu³u:
- œrodków z Narodowego

Funduszu Ochrony Œrodo-
wiska i Gospodarki Wodnej
na realizacjê programu
„Usuwanie wyrobów zawie-
raj¹cych azbest” – 66.992 z³,

- œrodków z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodo-
wiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie na realizacjê
programu „Usuwanie wyro-
bów zawieraj¹cych azbest” –
46.894 z³.

– zwiêkszeniu wydatków bie¿¹cych
bud¿etu o kwotê 228.592 z³
z przeznaczeniem na:
- projekt realizowany z udzia-

³em œrodków z Europejskie-
go Funduszu Rolnego na
Rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich „Wyposa¿enie
œwietlic w Domach Ludo-
wych w Bêdziemyœlu, Górze
Ropczyckiej, Krzywej i Woli-
cy Piaskowej” – 28.592 z³,

- podatek od nieruchomoœci
gminnych – 200.000 z³.

– zwiêkszeniu wydatków maj¹t-
kowych bud¿etu o kwotê
113.886 z³ z przeznaczeniem na
dotacje celowe na dofinanso-
wanie kosztów inwestycji zwi¹-
zanych z ochron¹ œrodowiska,
polegaj¹cych na wymianie po-
kryæ dachowych i usuwaniu wy-
robów zawieraj¹cych azbest.

– zmniejszeniu wydatków bie¿¹-

cych bud¿etu o kwotê 312.300 z³
przeznaczonych na:
- przedsiêwziêcie wieloletnie

ujête w za³¹czniku do WPF
pn. „Termomodernizacja
budynków u¿ytecznoœci pu-
blicznej w Gminie Sêdziszów
M³p.” – 12.300 z³,

- odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych –
300.000 z³.

– zmniejszeniu wydatków maj¹t-
kowych bud¿etu o kwotê
351.251 z³ przeznaczonych na
przedsiêwziêcie wieloletnie
ujête w za³¹czniku do WPF pn.
„Termomodernizacja budyn-
ków u¿ytecznoœci publicznej
w Gminie Sêdziszów M³p.” .

– zmniejszeniu przychodów bu-
d¿etu z tytu³u emisji obligacji
gminnych o kwotê 351.231 z³
przeznaczonych na finanso-
wanie planowanego deficytu
bud¿etu.

– zmniejszeniu planowanego
deficytu bud¿etu o kwotê
351.231 z³.

4. Uchwała w sprawie upoważnienia

do zaciągnięcia zobowiązania we-

kslowego.

Radni wyrazili zgodê na wysta-
wienie weksla in blanco dla Sa-
morz¹du Województwa Podkar-
packiego do kwoty 16.272 z³ wraz
z ewentualnymi odsetkami jako
zabezpieczenie umowy o przy-
znanie pomocy na projekt pn.
„Wyposa¿enie œwietlic w Domach
Ludowych w Bêdziemyœlu, Górze
Ropczyckiej, Krzywej i Wolicy Pia-
skowej”. Zobowi¹zanie zosta³o
zaci¹gniête na okres 5 lat od daty
dokonania p³atnoœci ostatecznej
tj. do dnia 31.12.2018 r.
5. Uchwała w sprawie zaopiniowania

projektu Uchwały Sejmiku Woje-

wództwa Podkarpackiego w spra-

wie Strzyżowsko-Sędziszowskiego

Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Rada pozytywnie zaopiniowa-
³a projekt Uchwa³y Sejmiku Wo-
jewództwa Podkarpackiego
w sprawie Strzy¿owsko-Sêdzi-
szowskiego Obszaru Chronione-
go Krajobrazu
6. Uchwała w sprawie zaopiniowania

projektu Uchwały Sejmiku Woje-

wództwa Podkarpackiego w spra-

wie Mielecko-Kolbuszowsko-Gło-

gowskiego Obszaru Chronionego

Krajobrazu.

Rada Miejska pozytywnie za-
opiniowa³a projekt Uchwa³y Sej-
miku Województwa Podkarpac-
kiego w sprawie Mielecko-Kol-

buszowsko-G³ogowskiego Ob-
szaru Chronionego Krajobrazu.
7. Uchwała w sprawie zmian w Sta-

tucie Zespołu Obsługi Szkół i Przed-

szkoli Gminy Sędziszów Małopol-

ski oraz przyjęcia jednolitego tek-

stu w/w statutu.

Dokonano zmian w Statucie
Zespo³u Obs³ugi Szkó³ i Przed-
szkoli Gminy Sêdziszów Ma³opol-
ski polegaj¹cych na jego aktuali-
zacji i dostosowaniu do obecnie
obowi¹zuj¹cych przepisów.
8. Uchwała w sprawie zmiany uchwa-

ły nr XXV/217/13 Rady Miejskiej

w Sędziszowie Małopolskim z dnia

26 marca 2013 r. w sprawie okre-

ślenia przystanków komunikacyj-

nych na terenie Gminy Sędziszów

Młp., warunków i zasad korzysta-

nia z nich.

Radni dokonali zmian w wy-
kazie przystanków komunikacyj-
nych, których w³aœcicielem lub
zarz¹dzaj¹cym jest Gmina Sêdzi-
szów M³p.
9. Uchwała w sprawie przyjęcia

„Gminnego programu opieki nad

zabytkami Gminy Sędziszów Młp.

na lata 2013-2016”.

Rada Miejska przyjê³a Gmin-
ny Program Opieki nad Zabyt-
kami Gminy Sêdziszów M³p., któ-
rego g³ównym celem jest:
· wzmocnienie ochrony i opie-

ki nad zabytkami,
· poprawa stanu zabytków

w gminie poprzez zahamowa-
nie procesów degradacji i do-
prowadzenie do poprawy sta-
nu ich zachowania,

· wyeksponowanie poszczegól-
nych zabytków oraz walorów
krajobrazu kulturowego,

· podejmowanie dzia³añ zwiêk-
szaj¹cych atrakcyjnoœæ zabyt-
ków dla potrzeb spo³ecznych,
edukacyjnych,

· wspieranie inicjatyw sprzyjaj¹-
cych wzrostowi œrodków finan-
sowych na opiekê nad zabyt-
kami.

10. Uchwała w sprawie rozpoznania

skargi Pana Mieczysława Roga.

Rada uzna³a za bezzasadn¹
skargê Pana Mieczys³awa Roga
na dzia³ania Burmistrza Sêdzi-
szowa M³p.

Nastêpnie Pani Zdzis³awa Œwi-
der Kierownik Miejsko-Gminne-
go Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
przedstawi³a ocenê zasobów
pomocy spo³ecznej dokonan¹
w oparciu o analizê lokalnej sytu-
acji spo³ecznej i demograficznej.

Biuro Rady Miejskiej

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.
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Jak ocenia Pan stan bezpieczeństwa

w gminie Sędziszów Małopolski?

Bezpieczeñstwo na terenie
miasta i gminy Sêdziszów Ma³o-
polski nale¿y oceniæ pozytywnie.
Z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹ na-
le¿y stwierdziæ, ¿e jest to miasto
bezpieczne. Ogólnie w minio-
nym roku odnotowaliœmy 448
przestêpstw. W stosunku do
roku 2011 jest to wzrost o jedno
przestêpstwo. W roku 2012 na-
st¹pi³ wzrost przestêpstw krymi-
nalnych do 324. Znacz¹cy wzrost
odnotowaliœmy w zakresie prze-
stêpstw przeciwko mieniu. By³o
293 takie zdarzenia i tu widocz-
ny jest wzrost o 116 w stosunku
do roku poprzedniego. Na tê
liczbê z³o¿y³y siê w g³ównej mie-
rze wydarzenia odnotowane na
terenie budowy autostrady A4,
gdzie w³aœciciele firm tam pra-
cuj¹cych zg³aszali kradzie¿e, w³a-
mania, szczególnie do zbiorni-
ków paliwa. Celem przestêpstw
by³y g³ównie narzêdzia i olej na-
pêdowy. Tego rodzaju przestêp-
stwa s¹ trudne do wykrycia. Nie-
jednokrotnie zdarza³o siê, ¿e
w kradzie¿e zamieszane by³y oso-
by tam pracuj¹ce, którym nie
zale¿a³o, aby nam w jakikolwiek
sposób pomóc. St¹d te¿ w mi-
nionym roku nast¹pi³ spadek
wykrywalnoœci przestêpstw
o charakterze kryminalnym,
szczególnie przeciwko mieniu.

Warto podkreœliæ, ¿e zosta³ od-
notowany spadek liczby nietrzeŸ-
wych kieruj¹cych. W roku 2012
podczas kontroli drogowych
ujawniono 78 takich osób. Jest
to wyraŸny spadek, gdy¿ w roku
poprzednim zatrzymano takich
kierowców 144, przy podobnej
liczbie skontrolowanych.

Nale¿y stwierdziæ, ¿e œwiado-
moœæ kieruj¹cych jest coraz wy-
¿sza, ludzie obawiaj¹ siê odpo-
wiedzialnoœci karnej i zachowuj¹
siê odpowiedzialniej, licz¹c siê
z konsekwencjami.

Na poparcie stwierdzenia, ¿e
gmina Sêdziszów jest bezpiecz-
na, mogê jeszcze dodaæ, ¿e
wskaŸnik zagro¿eñ, liczony na
10 tys. mieszkañców, dla nasze-
go powiatu wynosi 150, podczas
gdy œrednia wojewódzka wynosi

Sędziszów jest bezpiecznym miastem

179 przestêpstw na 10 tys. miesz-
kañców, a województwo pod-
karpackie generalnie uznawane
jest za bezpieczne, na tle innych.
Czy na terenie gminy są miejsca

szczególnie niebezpieczne?

Prowadzimy takie analizy na
potrzeby dyslokacji s³u¿b i nie
mo¿emy stwierdziæ, ¿e do niebez-
piecznych zdarzeñ dochodzi
w jednych miejscach czêœciej ni¿
w innych. Np. w³amaniami do
domów czy mieszkañ zagro¿ony
jest ca³y powiat, bowiem odno-
towujemy takie zdarzenia zarów-
no w mieœcie jak i na terenach
wiejskich.
A jeżeli chodzi o wiek osób wcho-

dzących w konflikt z prawem?

Czy wśród nich duży odsetek stano-

wi młodzież?

Wiek sprawców nale¿y rozpa-
trywaæ w zale¿noœci od rodzajów
przestêpstw, np. w grupie prze-
stêpstw narkotykowych wœród
sprawców zdecydowanie domi-
nuje m³odzie¿, nawet s¹ osoby
nieletnie, natomiast je¿eli cho-
dzi o przestêpstwa komunikacyj-
ne: wypadki, kierowanie w sta-
nie nietrzeŸwoœci – tu wiek
sprawców jest bardzo ró¿ny.

Muszê powiedzieæ, ¿e od mo-
mentu, kiedy jestem komendan-
tem w Sêdziszowie M³p. to w³a-
œnie m³odzie¿ mnie bardzo po-
zytywnie zaskoczy³a. Chcê tu
podkreœliæ postawê i zaanga¿o-
wanie „Strzelców” z Jednostki
2051 w Sêdziszowie M³p., którzy
wspó³pracowali z nami podczas
akcji „Znicz”. W dniu wolnym
poœwiêcili swój czas dla innych,
przyczyniaj¹c siê do wzrostu bez-
pieczeñstwa w rejonie cmenta-
rzy na naszym terenie. Dzia³ali
na terenie miasta Sêdziszów,
w Górze Ropczyckiej, Nocko-
wej. Byli bardzo pozytywnie od-
bierani przez spo³eczeñstwo.
Korzystaj¹c z okazji, chcia³bym
Strzelcom bardzo serdecznie

podziêkowaæ i myœlê, ¿e bêdzie-
my tê nasz¹ wspó³pracê rozwijaæ.
Pytam o młodzież w kontekście

bezpieczeństwa w takich miejscach

jak dworzec PKP, Osiedle Młodych,

stadion, gdzie, jeżeli dochodzi do

różnych niebezpiecznych zdarzeń

to głównie z udziałem młodzieży.

Na stadionie, je¿eli dochodzi
do niebezpiecznych sytuacji, to
z udzia³em nie tylko naszej m³o-
dzie¿y, ale te¿ przyjezdnej. Wie-
my, ¿e zachowanie kibiców bywa
ró¿ne. Jedni przyje¿d¿aj¹, ¿eby
dopingowaæ swoj¹ dru¿ynê inni
maj¹ jakieœ inne cele. W takich
wypadkach prowadzimy dzia³a-
nia wyprzedzaj¹ce. Dowiaduje-
my siê ilu kibiców przyjedzie, aby
przygotowaæ odpowiednie si³y
i œrodki. Zbieramy informacje,
czy wœród osób przyje¿dzaj¹cych
nie ma takich, wobec których
orzeczono zakaz stadionowy. Te
osoby eliminujemy i staramy siê
nie dopuœciæ, by bra³y udzia³
w meczach na naszym terenie.

Myœlê, ¿e podczas meczów
wiêkszych zak³óceñ porz¹dku
publicznego nie by³o, natomiast,
gdy istnieje niebezpieczeñstwo,
¿e mog³oby do nich dojœæ, stara-
my siê odpowiednio przygotowaæ
– zarówno my, jak i organizato-
rzy, na których w g³ównej mierze
spoczywa obowi¹zek zapewnie-
nia bezpieczeñstwa na stadionie.
Wspó³pracujemy z organizato-
rami w zakresie ustalenia nie-
zbêdnej liczby s³u¿b porz¹dko-
wych czy informacyjnych.

Natomiast na dworcu PKP
dochodzi g³ównie do dewasta-
cji mienia. Powsta³ tam taki „dzi-
ki skatepark”, dlatego w godzi-
nach popo³udniowych i wieczor-
nych kierujemy tam patrole, któ-
re kontroluj¹ i legitymuj¹ osoby
tam przebywaj¹ce.
W jakich godzinach pracują poli-

cjanci w Sędziszowie?

S³u¿bê pe³nimy 24 godziny na
dobê. W godzinach od 7.30 do
15.30 pracuje referat dochodze-
niowo-œledczy i dzielnicowi, na-
tomiast s³u¿ba patrolowa pe³ni
s³u¿bê na zmiany, trwaj¹ce po
12 godzin, przez ca³¹ dobê. Co
prawda borykamy siê trochê
z problemami kadrowymi, ale
staramy siê, aby do godziny 22.00
by³ na miejscu ktoœ, kto przyjmie
zg³oszenie, aby dzielnicowi byli
w swoich rejonach w godzinach
popo³udniowych, by mogli w ra-

zie potrzeby odebraæ zg³oszenie.
W ubiegłym roku zlikwidowano

posterunek w Iwierzycach.

Jak to wpłynęło na pracę sędzi-

szowskiej Policji?

Rzeczywiœcie, we wrzeœniu 2012
roku dosz³o do reorganizacji,
w ramach której zosta³ zlikwido-
wany posterunek Policji w Iwie-
rzycach. Ca³y stan etatowy tej jed-
nostki zosta³ w³¹czony do Komi-
sariatu w Sêdziszowie M³p. i od
wrzeœnia realizujemy czynnoœci na
terenie dwóch gmin. Bezpieczeñ-
stwo mieszkañców gminy Iwierzy-
ce jest zapewniane na takim sa-
mym poziomie, jak poprzednio.
Wystawiaj¹c s³u¿by patrolowe,
dyslokujemy je tak¿e na terenie
gminy Iwierzyce. Poza tym jeste-
œmy wspierani si³ami z Komendy
Powiatowej Policji – mam na my-
œli patrole ruchu drogowego –
oraz przez Komendê Wojewódzk¹
Policji: wystawiane s¹ patrole z od-
dzia³ów prewencji, a tak¿e od li-
stopada 2012 wspierani jesteœmy
przez patrole konne. Patrole kon-
ne realizuj¹ zadania w terenie
trudnodostêpnym, gdzie patrole
samochodowe s¹ niemo¿liwe do
zrealizowania, np. w rejonie bu-
dowy autostrady A4, w terenach
zalesionych w Czarnej Sêdziszow-
skiej, czy w³aœnie na terenie gminy
Iwierzyce. Rezultaty s¹, bo w³aœnie
patrol konny na gor¹cym uczyn-
ku zatrzyma³ sprawców kradzie¿y
drzewa.
Co należałoby zrobić, aby miasto

i gmina były jeszcze bardziej bez-

pieczne?

Myœlê, ¿e tê kwestiê mo¿na roz-
patrywaæ w ró¿nych aspektach.
Mo¿na zwiêkszaæ bezpieczeñ-
stwo poprzez inwestowanie
w technikê, czyli np. monitoring
newralgicznych miejsc. Jest to
bardzo pomocne. Sprawców wie-
lu wykroczeñ uda³o siê wykryæ
w³aœnie dziêki zapisowi z monito-
ringu, który jest zainstalowany
w Rynku. Pozwoli³o nam to usta-
liæ przebieg zdarzeñ, a nawet zi-
dentyfikowaæ sprawców na pod-
stawie obiektywnych dowodów.

Bardzo wa¿ne s¹ te¿ dzia³ania
o charakterze prewencyjno-in-
formacyjnym. S¹ one prowadzo-
ne przez dzielnicowych i przez
oficerów prasowych. Organizo-
wane s¹ spotkania w szko³ach
w zakresie ruchu drogowego, s¹
spotkania z osobami starszymi

Rozmowa z podkom.
Romanem Zawiślakiem

Komendantem Komisariatu Policji
w Sędziszowie Młp.

ciąg dalszy na str. 6
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Barbara Traciak: Od 1 stycznia

bieżącego roku rozpoczęło się stop-

niowe podwyższanie wieku emery-

talnego dla kobiet i mężczyzn. Jak

ten proces będzie przebiegał?

Wies³aw Lada: Podwy¿szanie
wieku bêdzie odbywa³o siê sukce-
sywnie. W 2013 r. obejmie kobiety
urodzone po 1 stycznia 1953 r. oraz
mê¿czyzn urodzonych po 1 stycz-
nia 1948 r. Wiek emerytalny bêdzie
podwy¿szany co kwarta³ o 1 mie-
si¹c np. kobiety urodzone w okre-
sie od 1 stycznia do 31 marca
1953r. mog¹ przejœæ na emeryturê
w wieku co najmniej 60 lat i 1 mie-
si¹ca, urodzone w okresie od
1 kwietnia do 30 czerwca 1953 r.
przejd¹ na emeryturê w wieku 60
lat i 2 miesiêcy, itd. Tak wiêc kobie-
ty urodzone w okresie od 1 paŸ-
dziernika do 31 grudnia 1958 r.
uprawnienia emerytalne nabêd¹
w wieku ju¿ co najmniej 62 lat.
Natomiast mê¿czyŸni urodzeni
w okresie od 1 stycznia do 31 mar-
ca 1948 r. przejd¹ na emeryturê
w wieku co najmniej 65 lat i 1 mie-
si¹ca, urodzeni w okresie od 1 kwiet-
nia do 30 czerwca 1948r. przejd¹
na emeryturê w wieku 65 lat
i 2 miesiêcy, itd.
B.T.: Kiedy zostanie osiągnięty

pełny wiek emerytalny, czyli 67 lat?

Zmiany rolniczych emerytur i rent
Od 1 stycznia 2013 roku zmie-
niły się przepisy o ubezpiecze-
niu społecznym rolników.
Dotyczą one przede wszyst-
kim emerytur i rent. Na temat
podwyższenia wieku emery-
talnego, emerytur częścio-
wych, okresowych i wcze-
śniejszych oraz innych istot-
nych zmianach w świadczeniach, z Wiesławem Ladą dyrek-
torem Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego w Rzeszowie rozmawia Barbara Traciak.

W.L: Pe³nym wiekiem emery-
talnym bêd¹ musia³y siê legity-
mowaæ kobiety urodzone po
30 wrzeœnia 1973 r. i mê¿czyŸni
urodzeni po 30 wrzeœnia 1953 r.
Poziom wieku 67 lat dla mê¿czyzn
zostanie osi¹gniêty w 2020 r.,
a dla kobiet w 2040 r.
B.T.: Wielu rolników korzystało

z możliwości przejścia na wcze-

śniejszą emeryturę.

Czy zmiany w przepisach dotyczą

także emerytur wcześniejszych?

W.L.: Emerytury wczeœniejsze
bêd¹ jeszcze przyznawane na
obecnych zasadach przez okres
5 lat, czyli do koñca 2017 roku.
B.T.: Dla rolników i ich ubezpieczo-

nych domowników, którzy nie osią-

gnęli powszechnego wieku emery-

talnego, ustawa wprowadza nowe

świadczenie – emeryturę czę-

ściową. Jakie warunki trzeba speł-

nić, żeby ją uzyskać?

W.L.: Czêœciowa emerytura
bêdzie przys³ugiwaæ osobom,
które nie ukoñczy³y wieku eme-
rytalnego, o ile spe³ni¹ wymaga-
ne warunki:
- kobiety po osi¹gniêciu wieku

co najmniej 62 lat, posiadaj¹-
ce 35-letni okres podlegania
ubezpieczeniu emerytalno-
rentowemu,

- mê¿czyŸni po osi¹gniêciu wie-
ku co najmniej 65 lat, posiada-
j¹cy 40-letni okres podlegania
ubezpieczeniu emerytalno-
rentowemu.
Emerytura czêœciowa wynosi

50% kwoty emerytury rolniczej
ustalonej na ogólnych zasadach
i nie podlega podwy¿szeniu do
kwoty emerytury podstawowej.
Osoba uprawniona do emerytu-
ry czêœciowej nie bêdzie musia³a
zaprzestaæ prowadzenia dzia³al-
noœci rolniczej, aby otrzymywaæ
to œwiadczenie w pe³nej wysoko-
œci. Emerytura czêœciowa nie
bêdzie ulega³a zawieszeniu
w przypadku osi¹gania przycho-
dów z tytu³u dzia³alnoœci podle-
gaj¹cej ubezpieczeniu spo³ecz-
nemu. Natomiast po osi¹gniêciu
wieku emerytalnego  zostanie
z urzêdu przyznana emerytura
rolnicza. Wówczas w celu wyp³a-
ty pe³nej emerytury wymagane
jest zaprzestanie prowadzenia
dzia³alnoœci rolniczej.
B.T.: Czy już można ubiegać się

o przyznanie emerytury częściowej?

W.L.: Tak, emerytura czêœcio-
wa jest dostêpna od 2013 r. dla
mê¿czyzn urodzonych od 1948 r.
(1948 r. + 65 = 2013 r.), a od 2021 r.
bêdzie dla kobiet urodzonych od
1959 r. (1959 r. + 62 = 2021 r.)
B.T.: Od 1 stycznia wprowadzono

jeszcze jedno nowe świadczenie

emerytalne.

W.L.: Tak, jest to okresowa
emerytura rolnicza, a bêdzie
z niej móg³ skorzystaæ ubezpie-
czony, który nie osi¹gn¹³ jeszcze

1 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych

innych ustaw (Dz.U. z 6 czerwca 2012r., poz. 637), która poprzez art. 3 wpro-

wadziła zmiany do ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym

rolników.

wieku emerytalnego, a up³yn¹³
okres na jaki zosta³a mu przyzna-
na przez ARiMR renta struktu-
ralna. Bez wzglêdu na posiada-
ny okres podlegania ubezpiecze-
niu spo³ecznemu okresowa eme-
rytura bêdzie przys³ugiwa³a
w wysokoœci emerytury podsta-
wowej. Do okresowej emerytu-
ry rolniczej stosuje siê odpowied-
nio przepisy ustawy o ubezpie-
czeniu spo³ecznym rolników do-
tycz¹ce zawieszalnoœci w przy-
padku prowadzenia dzia³alnoœci
rolniczej oraz osi¹gania przy-
chodów z tytu³u dzia³alnoœci
podlegaj¹cej ubezpieczeniu
spo³ecznemu.
B.T.: Czy ustawa wprowadza jeszcze

jakieś zmiany dla ubezpieczonych

w KRUS?

W.L.: Renciœci pobieraj¹cy
okresowe renty rolnicze z tytu³u
niezdolnoœci do pracy od stycz-
nia 2013 r. mog¹ podejmowaæ
pracê niezwi¹zan¹ z rolnictwem,
podlegaj¹c¹ ubezpieczeniu spo-
³ecznemu w ZUS, nie trac¹c pra-
wa do tego œwiadczenia. Nato-
miast emerytura lub renta bêdzie
wyp³acana w pe³nej wysokoœci
pomimo prowadzenia dzia³alno-
œci rolniczej, je¿eli ma³¿onek ren-
cisty lub emeryta, z wyj¹tkiem
osób uprawnionych do emerytu-
ry wczeœniejszej lub czêœciowej,
podlega ubezpieczeniu spo³ecz-
nemu rolników z  mocy ustawy.
Do tej pory w takim przypadku
czêœæ uzupe³niaj¹ca œwiadczenia
ulega zawieszeniu w 50%.
B.T.: Bardzo dziękuję za rozmowę.

w ramach programu „Bezpiecz-
ny senior”, podczas których in-
formujemy np. o zagro¿eniach
zwi¹zanych z kradzie¿ami „na
wnuczka”, czy „pod legend¹” –
gdy przestêpcy podaj¹ siê za pra-
cowników opieki spo³ecznej czy
innych instytucji.

Wiedza o zagro¿eniach jest
wa¿n¹ form¹ oddzia³ywania pre-
wencyjnego.
Jak się przedstawia Pańska dotych-

czasowa droga zawodowa?

W policji s³u¿bê pe³niê od
1994 roku. Rozpocz¹³em s³u¿bê
w garnizonie Policji sto³ecznej,

na komisariacie Warszawa – Wi-
lanów. Po trzech latach przenio-
s³em siê na teren ówczesnego
województwa rzeszowskiego,
pe³ni¹c s³u¿bê w oddzia³ach pre-
wencji Komendy Wojewódzkiej
Policji. Od 1998 roku pe³ni³em
s³u¿bê w Komendzie Powiatowej
Policji w Ropczycach, g³ównie
w wydziale kryminalnym.
Co uważa Pan za swój największy

sukces w pracy w Policji?

Dla mnie sukcesem jest zado-
wolenie osób poszkodowanych,
gdy uda siê ustaliæ sprawców
zdarzenia i odzyskaæ utracone
mienie. Nie wartoœciujê, które

sprawy s¹ wa¿niejsze, a które
mniej wa¿ne. Ka¿da sprawa za-
koñczona pozytywnie jest dla
mnie sukcesem.
Warto polecić młodym ludziom

pracę w Policji?

Jak w ka¿dym zawodzie, po-
trzebne s¹ pewne predyspozycje,
by móc s³u¿yæ w Policji. Trzeba li-
czyæ siê z tym, ¿e praca ta wymaga
wielu poœwiêceñ. Trzeba chcieæ
s³u¿yæ innym. Ze swojego do-
œwiadczenia, mogê stwierdziæ, ¿e
dokona³em dobrego wyboru
drogi zawodowej.

Nabór do Policji organizowa-
ny jest przez wydzia³y kadr Ko-

mend Wojewódzkich Policji. Za-
interesowanych odsy³am na stro-
nê internetow¹ Komendy Woje-
wódzkiej, gdzie mo¿na znaleŸæ
wszelkie informacje dotycz¹ce
wymagañ stawianych kandyda-
tom do pracy w Policji.
Jak spędza wolny czas sędziszowski

komendant?

Mam obecnie niewiele wolne-
go czasu, ale staram siê wykorzy-
staæ ka¿d¹ woln¹ chwilê – wyje-
chaæ na basen, pojeŸdziæ na ro-
werze z dzieæmi, czasem muzyka
i ksi¹¿ka, szczególnie historyczna.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Benedykt Czapka

ciąg dalszy ze str. 5
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Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności spo-
łecznej i zawodowej a przez to przeciwdziałanie bezrobociu
i marginalizacji poprzez ułatwienie dostępu do rynku pracy
i wzrost kompetencji życiowych i społecznych u uczestni-
ków projektu z terenu gminy Sędziszów Młp. zagrożonych
wykluczeniem społecznym.

Uczestnikami Projektu „Czas na aktywność w gminie Sędzi-
szów Małopolski” mogą być osoby spełniające następujące
kryteria:
- zamieszkujące na terenie gminy Sędziszów Młp.

- korzystające ze świadczeń pomocy społecznej

- bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zatrudnione zagrożo-

ne wykluczeniem społecznym

- będące w wieku aktywności zawodowej

W ramach projektu organizowane będą:
- kursy i szkolenia zawodowe zgodnie z indywidualnymi po-

trzebami uczestników

- trening kompetencji i umiejętności społecznych oraz indy-

widualne poradnictwo z psychologiem

- doradztwo zawodowe grupowe i indywidualne

- prawne poradnictwo specjalistyczne

- wyjazd integracyjno-aktywizacyjny dla uczestników pro-

jektu wraz z osobami z otoczenia (małżonek, dzieci)

Beneficjenci objęci zostaną również pomocą finansową na po-

krycie kosztów związanych z udziałem w projekcie (w tym

koszty dojazdów) zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

Realizacja projektu poprzez założone w nim działania przy-
czyni się do osiągnięcia następujących rezultatów:
- zdobycie przez uczestników projektu nowych kwalifikacji

i umiejętności zwiększających

- szansę zatrudnienia na rynku pracy, potwierdzonych certy-

fikatem bądź zaświadczeniem o ukończeniu kursu

- rozwój zdolności motywacyjnych, wzrost zaufania we wła-

sne siły

- wzrost motywacji i aspiracji zawodowych oraz rozwój umie-

jętności świadomego

- kształtowania swojej ścieżki życiowej i zawodowej zgod-

nie z osobistymi

- zainteresowaniami i predyspozycjami

- kształtowanie pozytywnych relacji w rodzinie i umiejętność

współdziałania w grupie

UDZIAŁ UCZESTNIKÓW W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Rejon służbowy miejski nr I:

Osiedle M³odych, ul. Fabryczna, ul. Spacerowa, ul. S³oneczna,
ul. Jana Kroczki, ul. Borkowska, ul. Bursztynowa, ul. Koralowa,
ul. Szafirowa, ul. Dzia³kowa, ul. Weso³a, ul. Wêglowskiego, ul. Mi-
cha³owskich, ul. Potockich, ul. Starzeñskich, ul. Jab³onowskich,
ul. Miko³aja Ligêzy, ul. Tarnowskich, ul. Odrow¹¿ów, ul. Blich, 
ul. Polna, ul. 3-go Maja
sier¿. sztab. Stanis³aw PATRO – tel. s³u¿bowy – 17 22 16 427
 
Rejon służbowy miejski nr II:

ul. Rynek, ul. Jana Paw³a II, ul. Pi³sudskiego, ul. Grunwaldzka,
ul. Ksiê¿omost, ul. Wyspiañskiego, ul. Bednarska, ul. Szkarpowa,
ul. Koœciuszki, ul. Krótka, ul. Cicha, ul. Sportowa, ul. Szeroka,
ul. Garncarska, ul. ks. Maci¹ga, Osiedle 1000-lecia, Aleja 1000-
lecia, ul. Kochanowskiego, ul. Sienkiewicza, ul. S³owackiego,
ul. Mickiewicza, ul. Staszica, ul. Prusa, ul. Reja, ul. Ko³³¹taja,
ul. Jagielloñska, ul. Witosa, ul. Kolbuszowska, ul. Letnia, ul. Po³u-
dniowa, ul. Warzywna, ul. Rzeszowska, Osiedle 500-lecia, ul. Kasz-
tanowa, ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Armii Krajowej, ul. Partyzan-
tów, ul. Kolejowa, ul. Piekarska, ul. Ogrodowa i dalej: ul. Solidar-
noœci, ul. kard. Wyszyñskiego, ul. Granickiego, ul. prof. Kota,

ul. Kwiatowa, ul. Olszana, ul. G³owackiego, ul. £ugowa, ul. Konop-
nickiej, ul. Orzeszkowej, ul. Rêdziny, ul. Szymborskiej, ul. Piasko-
wa, ul. Krokusowa, ul. œw. Antoniego, ul. œw. Klary, ul. œw. Francisz-
ka, ul. œw. Barbary, ul. ks. Sapeckiego
asp. Marcin KWAŒNIAK – tel. s³u¿bowy – 17 22 16 427
  
Rejon służbowy pozamiejski nr III:

so³ectwo Szkodna, so³ectwo Zagorzyce, so³ectwo Góra Ropczycka
m³. asp. S³awomir CHARCHUT – tel. s³u¿bowy – 17 22 16 427
 
Rejon służbowy pozamiejski nr IV:

so³ectwo Kawêczyn Sêdziszowski, so³ectwo Wolica Piaskowa, so³ec-
two Wolica £ugowa, so³ectwo Czarna Sêdziszowska, so³ectwo Cier-
pisz, so³ectwo Ruda, so³ectwo Boreczek, so³ectwo Borek Wielki
sier¿. Pawe³ WOJTON – tel. s³u¿bowy – 17 22 16 427
 
Rejon służbowy pozamiejski nr V:

so³ectwo Krzywa, so³ectwo Klêczany, so³ectwo Bêdziemyœl, so³ec-
two Olchowa
sier¿. sztab. £ukasz KOPERA – tel. s³u¿bowy – 17 22 16 427
 
Rejon służbowy pozamiejski nr VI:

so³ectwo Sielec, so³ectwo Nockowa, so³ectwo Iwierzyce, so³ectwo
Wiercany
st. asp. Tomasz LEW – tel. s³u¿bowy – 17 22 16 427
  
Rejon służbowy pozamiejski nr VII:

so³ectwo Bystrzyca, so³ectwo Wiœniowa, so³ectwo Olimpów, so³ec-
two Bêdzienica
st. asp. Jacek ŒWIERAD – tel. s³u¿bowy – 17 22 16 427

Policja informuje
Wykaz rejonów służbowych dzielnicowych

dla gminy Sędziszów Młp.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY
PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie Młp. realizuje projekt systemowy

„Czas na aktywność w gminie Sędziszów Małopolski.”
Priorytetu VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1, Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Realizacja projektu obejmuje okres od 1.01.2013 r. do 30.06.2015 r.

Szczegółowe informacje na temat udziału w projekcie można uzyskać
w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie Młp., ul. 3 Maja 25, pokój nr 25

lub telefonicznie 17 22 16 620, sedziszowmlp@ops.net.pl
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Za organizacjê turnieju odpo-
wiedzialni byli Komendant gmin-
ny bryg. Marek Róg i V-ce pre-
zes zarz¹du gminnego OSP An-
drzej Œwierad.

Uczestnicy Turnieju przyst¹pili
do wspó³zawodnictwa, które

sk³ada³o siê z dwóch czêœci te-
stowej i ustnej. Rywalizowali
uczniowie z 10 szkó³ podstawo-
wych z miejscowoœci: Czarna
Sêdz., Kawêczyn Sêdz., Klêcza-
ny, Boreczek, Bêdziemyœl, Zago-
rzyce Dolne, Zagorzyce Górne,
Góra Ropczycka, Wolica Piasko-
wa, SP nr 3 Sêdziszów M³p. oraz
3 gimnazjów w Zagorzycach
Górnych, Sêdziszowie M³p.
i Czarnej Sêdz.

Zwyciêzcy z r¹k Burmi-
strza Kazimierza Kie³ba otrzy-
mali cenne nagrody w postaci

sprzêtu sportowego. Ponadto
osoby, które zajê³y dwa pierwsze
miejsca w poszczególnych kate-
goriach reprezentowaæ bêd¹
nasz¹ gminê na eliminacjach
powiatowych. Od strony mery-
torycznej konkurs zabezpiecza-
li przedstawiciele Komendy Po-
wiatowej PSP w Ropczycach
w osobach bryg. Janusza Picza-
ka i st. kap. Paw³a Stok³osy.

Gratulujemy zwyciêzcom, ich
opiekunom i organizatorom
Turnieju!

Wyk³ad trwa³ 121 minut, to
d³ugo, lecz nikt nie narzeka³,
gdy¿ by³ on niezwykle interesu-
j¹cy i dotyczy³ wa¿nych zagad-
nieñ z historii naszego kraju. Wy-
darzenia, o których by³a mowa
podczas wyk³adu, rozgrywa³y siê
na naszym terenie, w pobliskiej
BliŸnie. W czasie drugiej wojny
œwiatowej Niemcy stworzyli tu
obiekty, w których montowali
bardzo niebezpieczne rakiety
dalekiego zasiêgu, V1 i V2.

Wyk³adu s³ucha³o siê z zapar-
tym tchem, gdy¿ zawiera³ on wie-
le nieznanych s³uchaczom fak-
tów. Pasja, z jak¹ wyk³adowcy
przekazywali nam zdobyte
¿mudn¹ i dociekliw¹ prac¹ ba-
dawcz¹ wiadomoœci, by³a na-
prawdê podziwu godna. Panowie
dotarli do faktów, które nie s¹ po-
wszechnie znane, a zas³uguj¹ na
to, aby ka¿dy Polak o nich wie-
dzia³. Ma³o znana jest rola, jak¹
odegra³ polski wywiad w odkry-
ciu i przekazaniu na zachód in-

„Tajemnice Blizny’’
16 kwietnia 2013 roku, o godzinie 18.00, w budynku Szkoły
Podstawowej w Górze Ropczyckiej 50 studentów, uczęsz-
czających w zajęciach powstałej w tym roku „Akademii Roz-
woju”, miało przyjemność wysłuchać drugiego już wykładu.
Nosił on intrygujący tytuł: „Tajemnice Blizny”. Wykładow-
cami byli Panowie: Jacek i Marek Flis.

formacji o broni V1 i V2. Zas³ugi
w tym temacie s¹ przypisywane
Anglikom, a o Polakach cisza.

Zdobywanie tajnych informacji
wi¹za³o siê z du¿ym ryzykiem, lecz
bohaterscy ¿o³nierze armii pod-
ziemnej nie zawahali siê go pod-
j¹æ dla ratowania Ojczyzny i œwia-
ta. W ogóle o zas³ugach Polaków
w zwyciêstwie nad totalitaryzmem,
za ma³o siê mówi. Czas przerwaæ
zmowê milczenia. Temu maj¹ s³u-
¿yæ wyk³ady, mówi¹ce o odwadze,
talencie, patriotyzmie, ofiarnoœci,
poœwiêceniu wielu, czêsto zapo-
mnianych, polskich bohaterów.
Nale¿y wpajaæ m³odemu pokole-
niu dumê z przynale¿noœci do na-
rodu odwa¿nego, prawego, po-
kojowo nastawionego do innych
narodów, pe³nego godnoœci, któ-
ry odegra³ wa¿n¹, choæ czêsto nie-
docenian¹ rolê w dziejach Euro-
py i œwiata.

Z niecierpliwoœci¹ czekamy na
nastêpny wyk³ad.

Bożena Wiktor

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
W dniu 9.04. 2013 r. tradycyj-
nie już na obiektach Gimna-
zjum i Szkoły Podstawowej
w Czarnej Sędziszowskiej od-
były się eliminacje gminne
Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej.

Wyniki
eliminacji gminnych OTWP:

W kategorii szkół podstawowych:

1. Dominka Drozd – ZS Wolica Piaskowa

2. Kamil Walczyk – ZS Góra Ropczycka

3. Klaudia Kozak – SP Boreczek

4. Michał Persak– SP Kawęczyn

5. Marika Ferfecka – SP Boreczek

W kategorii szkół podstawowych:

1. Iwona Ferfecka – Gimnazjum Czarna Sędz.

2. Marcin Kozek – Gimnazjum Zagorzyce

3. Dawid Pondo – Gimnazjum Czarna Sędz.

4. Brygida Ziajor– Gimnazjum Zagorzyce .

5. Krzysztof Patro – Gimnazjum Sędziszów Młp.
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Koncert pierwotnie zaplanowa-
ny by³ na 25. kwietnia, jednak,
z powodu choroby artysty, zosta³
przesuniêty o kilka dni. Nie wp³y-
nê³o to na frekwencjê, i pomimo
wysokiej ceny za bilety, sala wido-
wiskowa sêdziszowskiego MGOK-
u wype³ni³a siê kompletnie.

Koncert rozpoczê³a piosenka
z repertuaru Yves’a Montand
„C’est si bon”, któr¹ publicznoœæ
przyjê³a gor¹cymi oklaskami,
podobnie jak wszystkie kolejne.

Micha³ Bajor przeniós³ wi-
dzów w œwiat paryskiego kaba-
retu po³owy ubieg³ego stulecia,
prezentuj¹c utwory Edith Piaf,
Gilberta Becoud, Charlesa
Aznavoura, Georgesa Brassensa,
Michel Legranda, Joe Dassin,
Jacquesa Brela i innych.

Wszystkie utwory w mistrzow-
ski sposób przet³umaczy³ Woj-
ciech M³ynarski, a zaaran¿owa³
Wojciech Borkowski.

Ca³oœci dope³ni³y nostalgiczne
b¹dŸ humorystyczne opowieœci
Micha³a Bajora o prezentowa-

nych utworach i ich wykonaw-
cach.

Pod koniec koncertu artysta
zaprezentowa³ kilka swoich star-
szych piosenek: „Nie chcê wiê-
cej”, „Chcia³bym” oraz „Bêdziesz
moj¹ pani¹” z p³yty z piosenka-

Tym razem pracownicy
MGOK wykonali uk³on w stro-
nê mi³oœników fotografii –
zw³aszcza przyrodniczej. Autor
zdjêæ, mieszkaj¹cy w Zagorzy-
cach Witold Ocha³, specjalizuje
siê bowiem w fotografii przyrod-

niczej makro.
Jak stwierdza Witold Ocha³,

fotografia interesowa³a go od
zawsze, jednak prawdziwy roz-
wój jego pasji nast¹pi³ wraz z er¹
aparatów cyfrowych. Przy oka-
zji autor poszerza swoj¹ wiedzê

Michał Bajor wystąpił
w Sędziszowie Małopolskim

We wtorek, 30 kwietnia 2013

roku, w Miejsko-Gminnym Oś-

rodku Kultury w Sędziszowie

Młp. z recitalem piosenek fran-

cuskich pt. „Od Piaf do Garou”

wystąpił Michał Bajor.

mi Marka Grechuty.
Na zakoñczenie Micha³ Bajor,

³ami¹cym siê ze wzruszenia g³o-
sem zapowiedzia³ piosenkê
„Non, je Ne regrette rien”, z re-
pertuaru Edith Piaf, przypomi-
naj¹c, ¿e by³a to ostatnia piosen-

ka, jak¹ ta wielka artystka wyko-
na³a w swoim ¿yciu.

Sêdziszowska widownia po¿e-
gna³a Micha³a Bajora owacj¹ na
stoj¹co. Artysta wyrazi³ nadziejê, ¿e
bêdzie mia³ jeszcze okazjê wyst¹-
piæ w Sêdziszowie ze swoim nowym
programem „Moje podró¿e”, nad
którym aktualnie pracuje.

Podczas koncertu Micha³owi
Bajorowi towarzyszyli muzycy:
Tomasz Krezymon – fortepian,
Pawe³ Stankiewicz – gitary, Ma-
ciej Szczyciñski – gitara basowa
oraz Piotr Maœlanka – perkusja.

Po koncercie artysta spotka³
siê ze swoimi fanami, rozdaj¹c
autografy. By³a tak¿e mo¿liwoœæ
zakupu p³yt Micha³a Bajora.

Artysta, wystêpuj¹cy na scenie
ju¿ od trzydziestu lat, cieszy siê
nies³abn¹c¹ popularnoœci¹.
W Sêdziszowie M³p. na widowni
zasiedli nie tylko mieszkañcy na-
szego miasta i okolicy, ale te¿ fani
Micha³a Bajora z Jas³a, Rzeszo-
wa, Tarnowa czy Nowego S¹cza.

(w)

Wystawa fotografii Witolda Ochała

W piątek, 26 kwietnia, w sę-
dziszowskim ośrodku kultury
odbyło się otwarcie kolejnej
wystawy autorskiej, przygo-
towanej z okazji jubileuszu
530-lecia naszego miasta.

z dziedziny entomologii, bo-
wiem ka¿dy sfotografowany
okaz stara siê zidentyfikowaæ
i opisaæ.

Na bezkrwawe ³owy wyrusza
w najbli¿sz¹ okolicê swojego
miejsca zamieszkania.

Oprócz owadów, Witold
Ocha³ z wielk¹ przyjemnoœci¹ fo-
tografuje tak¿e florê, pejza¿e
i architekturê. Prowadzi foto-
bloga (www.vitoos.blox.pl), na
którym zamieszcza fotografie
i opisuje swoje wra¿enia. b

Autor wystawy z lewej.
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Po nabo¿eñstwie delegacje sa-
morz¹du gminnego, NSZZ „So-
lidarnoœæ”, Prawa i Sprawiedli-
woœci oraz Rycerzy Kolumba z³o-
¿y³y wi¹zanki kwiatów pod po-
mnikiem b³. ks. Jerzego Popie-
³uszki.

Nastêpnie uczestnicy uroczy-
stoœci przemaszerowali na Ry-
nek, gdzie po odœpiewaniu hym-
nu pañstwowego z³o¿ono kwia-
ty i wieñce pod tablicami upa-
miêtniaj¹cymi poleg³ych za Oj-
czyznê, wmurowanymi w œciany
ratusza. Kolejnym punktem uro-
czystoœci by³o przemówienie
Burmistrza Sêdziszowa M³p. Ka-
zimierza Kie³ba, który podkre-
œli³ znaczenie Konstytucji 3-Maja,
bêd¹cej pierwsz¹ ustaw¹ zasad-
nicz¹ w Europie, a drug¹ na œwie-

222 rocznica uchwalenia Konstytucji 3-Maja
Uroczyste obchody 222-rocz-
nicy uchwalenia Konstytucji
3-go Maja w Sędziszowie Młp.
rozpoczął przemarsz główny-
mi ulicami miasta do kościoła
parafialnego pw. Narodzenia
NMP, gdzie o godz. 12.00 od-
prawiona została Msza św.
w intencji Ojczyzny. Euchary-
stii koncelebrowanej prze-
wodniczył ks. proboszcz Ry-
szard Lis, a współcelebrowa-
li: Gwardian Klasztoru oo. Ka-
pucynów o. Janusz Pałka, pro-
boszcz parafii pw. Miłosier-
dzia Bożego ks. Krzysztof Gac
oraz ks. Ryszard Potyrała.

cie, po konstytucji amerykañ-
skiej.

Na zakoñczenie zebrani wys³u-
chali koncertu w wykonaniu
Orkiestry Dêtej WSK Rzeszów.
W uroczystoœci udzia³ wziêli
przedstawiciele w³adz samorz¹-
dowych szczebla gminnego i po-
wiatowego: Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Tadeusz Hulek,
Burmistrz Kazimierz Kie³b, Za-
stêpca Burmistrza El¿bieta Œwi-
niuch, Zastêpca Przewodnicz¹-
cego Rady Powiatu Ropczycko-
Sêdziszowskiego W³adys³aw
Szczêch, radny powiatu Andrzej
Œwierad; Komendant Komisaria-
tu Policji w Sêdziszowie M³p.
podkom. Roman Zawiœlak,
przedstawiciel Komendy Powia-
towej Pañstwowej Stra¿y Po¿ar-
nej w Ropczycach st. kpt. mgr
in¿. Pawe³ Stok³osa; delegacja
Prawa i Sprawiedliwoœci: Berna-

deta Frysztak, Bogus³aw Kmieæ;
delegacja Rycerzy Kolumba: Ja-
nusz Ziobro, Marcin Wo³os, An-
drzej Baljon; delegacja Polskie-
go Stronnictwa Ludowego: Bar-
bara Traciak, Piotr Pop³awski,
Kazimierz Stelmach. Licznie
obecne by³y poczty sztandaro-

we szkó³ i instytucji, jednostek
OSP, Strzelcy i Orlêta z Jednost-
ki 2051 Zwi¹zku Strzeleckiego
„Strzelec”, duchowieñstwo, bra-
cia nowicjusze z klasztoru oo.
Kapucynów oraz mieszkañcy
miasta i gminy.

(b)

Przemarsz pod Ratusz.

Delegacja samorządu powiatowego przed

Ratuszem.

Strzelcy i Orlęta z Jednostki 2051 tradycyjnie licznie obecni podczas uroczystości pa-

triotycznych. Fot. (4) B. Czapka

Delegacja samorządu gminnego przed pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
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NASZE KLIMATY

Maj weso³y nam nastaje,
Zieleni¹ siê sady, gaje,
Wiosna zimie gnuœnej ³aje,
A Zielone w rêkê daje.

Zakwit³y piêkne dziardyny
Zgo³a wszystek œwiat jest inny,
Ogrodów Flora bogini
W oczach ludzkich cuda czyni
Takimi s³owy uroki wiosny za-

chwala³ siedemnastowieczny
poeta Wespazjan Kochowski.
Jego wiersz przypomina popu-
larn¹ niegdyœ wiosenn¹ zabawê
w „Zielone”. Pamiêtaj¹ o niej za-
pewne starsi mieszkañcy naszych
okolic. „Gra³y” w ni¹ umówione
pary ludzi. Ka¿dy zobowi¹za³ siê
ci¹gle mieæ przy sobie coœ zielo-
nego np. listek, trawkê, ³ody¿kê.
W ka¿dej chwili móg³ us³yszeæ
pytanie: „Masz zielone?” Nale¿a-
³o odpowiedzieæ: „Mam”. Znów
pytanie: „Grasz w zielone?” I od-
powiedŸ: „Gram”. Jeœli pytaj¹ce-
mu uda³o siê przy³apaæ wspó³-
graj¹cego na braku zielonego
rekwizytu, musia³ daæ fant zale¿-
nie od ¿yczeñ wygrywaj¹cego.
Radoœæ z budz¹cej siê do ¿ycia
przyrody przyæmiewa³y nieco
obawy o przysz³oœæ m³odych ro-
œlin uprawnych. Dawniej ludzie,
w wiêkszym stopniu ni¿ obecnie
uzale¿nieni byli od kaprysów
pogody. Z lêkiem patrzyli w nie-
bo i starali siê wszelkimi sposo-
bami zapewniæ dobry urodzaj.
Od tego zale¿a³ byt mieszkañców
wsi i miast. Dowodem owych nie-
pokojów mog¹ byæ chocia¿by
liczne, zachowane do dziœ przy-
s³owia. Suchy marzec, mokry kwie-
cieñ, ch³odny maj czyni pole jako gaj.
Analogicznie inne przepowia-
daj¹: Ch³odny maj, dobry urodzaj,
Majowe b³oto wiêcej ni¿ z³oto, Maj
mokry i ch³odny zape³ni stodo³y, Gdy
w maju zimno, w stodole ciemno
(od snopów). Majowym ch³o-
dom zwyk³y towarzyszyæ deszcze
niezbêdne dla w³aœciwego wzro-
stu roœlin. Wed³ug przekonañ lu-
dowych korzystne s¹ te¿ majo-
we burze: W maju burze czêsto,
w ¿niwa snopków gêsto, Grzmoty
w maju sprzyjaj¹ urodzajom.

Niektóre przys³owia odnosz¹ siê
do aury w kolejnych miesi¹cach:
Gdy w maju plucha, w czerwcu posu-
cha, Jeœli w maju œnieg siê zdarzy,to
lato dobrze wyparzy. Tradycyjnie
„zimni ogrodnicy” i „zimna Zoœ-
ka”przypominaj¹, i¿ w pierwszej
po³owie maja pojawiæ siê mog¹
nawet zgubne dla roœlinnoœci przy-
mrozki: Pankracy, Serwacy, Bonifa-

Radość i obawy na wiosnę

cy –Ÿli na ogrody ch³opacy, Przed Pan-
kracym nie ma lata, po Bonifacym mróz
ulata, a dopiero Œwiêta Zofija k³osy
rozwija (15 V ), Weronika chustkê zrzu-
ci, wiosna do nas siê obróci(17 V), Na
Urbana chwile jakie, to i lato bêdzie
takie (25V).

Tutejsi mieszkañcy zawsze
z niecierpliwoœci¹ oczekiwali dnia
œw. Stanis³awa(8 V ). Dopiero od
tego dnia zalecali wysiew ciep³o-
lubnych roœlin: nasturcji, ogór-
ków, fasoli: Kiedy Stanis³aw ogrzeje
pole, mo¿esz ogórki siaæ i fasolê.

Wa¿nym wiosennym, katolic-
kim œwiêtem jest Zes³anie Ducha
Œwiêtego czyli Zielone Œwi¹tki.
Po Bo¿ym Narodzeniu i Wielka-
nocy nasi przodkowie najbar-
dziej uroczyœcie obchodzili w³a-
œnie Zielone Œwiêta. Na podsta-
wie pogody w tym dniu równie¿
stawiali prognozê przysz³ych plo-
nów: Mokre Zielone Œwi¹tki, do-
brych zbiorów pocz¹tki, Mokre Zielo-
ne Œwiêta, t³uste Bo¿e Narodzenie
(dostatnie). Gwarancjê szczêœcia
i pomyœlnoœci mia³o daæ maje-
nie zieleni¹ wszystkich koœcio-
³ów, dworów, chat oraz ich
obejœæ. Do œcian, okiennic i fu-
tryn przytwierdzano ga³¹zki
„przyjaznych” ludziom: jasionu,
lipy, jaworu, kasztanowca, lesz-
czyny. Na polepy i pod³ogi roz-
rzucano wonne liœcie tatarskie-
go ziela czyli tataraku, którego
na naszych, w wiêkszoœci podmo-
k³ych terenach by³o naprawdê
pod dostatkiem. Zatykano je te¿
za ramy œwiêtych obrazów. Po
pewnym czasie zwi¹zywano nimi
uwite z zió³ wianki, które œwiê-
cono podczas uroczystoœci Bo-
¿ego Cia³a. Zawieszone nad
drzwiami domostw chroni³y
mieszkañców przed czyhaj¹cym

zewsz¹d z³em. W przekonaniu
naszych przodków roœliny w tym
okresie nabiera³y bez ma³a cu-
downych mocy. Przezorne go-
spodynie dymem ze spalonych
zió³ okadza³y byd³o, aby zapew-
niæ mu zdrowie i ochronê przed
czarownicami.

Obawiano siê te¿ dzia³alnoœci
demonów wodnych, mog¹cych
sprowadziæ na pole zgubne ule-
wy, powodzie, gradobicia. By
ustrzec siê przed klêskami, poza
wsiami rozpalano du¿e ogniska
zwane u nas sobótkami .Od ich
p³omieni gospodarze zapalali
wiechcie s³omy i okr¹¿ali obsiane
pola, staraj¹c siê, aby spad³y na
nie iskry. Wzd³u¿ granic pól pod¹-
¿a³y procesje ze œpiewem, chor¹-
gwiami i obrazem Bogarodzicy.
Bo kiedy Anio³ Œmierci
z rozkoszy ogrodu
Wypêdzi³ pierwszych ludzi na ten
padó³ g³odu,
Rodzinne pola moje,
was ³askawsze nieba
Uczci³y przed wszystkiemi
arcydarem – chleba”.
(J.N. Jaœkowski „B³ogos³awieñ-
stwo polom”).

Od dawien dawna Zielone
Œwi¹tki uchodzi³y za œwiêto rol-
ników i pasterzy. W ca³ej Polsce
urz¹dzali oni biesiady po³¹czo-
ne z tañcami pod go³ym niebem
lub w karczmach. Lokalnie or-
ganizowano przemarsze „z kró-
lewn¹ – wiosn¹” lub z piêknie
przystrojonym wo³em. Wszystkie

te zabiegi mia³y na celu radoœnie
i z nadziej¹ powitaæ wiosnê, któ-
rej od tej pory nic ju¿ nie mog³o
zagroziæ.
Jak d³ugi i szeroki ojczysty nasz kraj
Skróœ ziemia z niebiosy
Na równe brzmi g³osy,
Pieœñ jedn¹, radosn¹: maj! cudow-
ny maj!
(A.P³ug ).

Jeszcze do niedawna nasi skrzêt-
ni gospodarze ustawiali w zago-
nach krzy¿yki utworzone z brzo-
zowych ga³¹zek ob³amanych
z o³tarzy podczas procesji w œwiê-
to Bo¿ego Cia³a. Mia³y one
uchroniæ plony przed szkodli-
wym gradem i ulewami .Niestety,
wiêkszoœæ dawnych zwyczajów
odchodzi w zapomnienie. Do
rzadkoœci nale¿y gromadne œpie-
wanie pieœni ku czci Matki Bo¿ej.
Wieczorem nios³y siê one „po
górach, dolinach” od strony ka¿-
dej kapliczki, figury i krzy¿a przy-
dro¿nego zwanego Bo¿¹ Mêk¹.
Pod Bo¿¹ Mêk¹ we wsi lub za wiosk¹
zbierano siê na œpiewanie pieœni
nabo¿nych w wieczory wiosenne,
zw³aszcza w dni niedzielne od Wiel-
kanocy do Zielonych Œwi¹tek
(Z. Gloger).

Zaniechano równie¿ ustawia-
nia kwiecistych „majów” przy
domach panien na wydaniu .W
ten sposób m³odzie¿ mêska wy-
ra¿a³a sympatiê wobec p³ci na-
dobnej. Strojny kwiatami i wst¹¿-
kami bukiet umieszczony na wy-
sokim palu by³ powodem dumy
dla ka¿dej dziewczyny oraz jej
rodziców. Dowodzi³ bowiem, ¿e
ma ona „wziêcie” u kawalerów.
Gdy skowronek nad bruzd¹
rodzinn¹ zanuci
I bocian klekoc¹cy na gniazdo
powróci,
I ¿urawie w powietrzu przez krzyki
radosne
G³osz¹ w szacie zielonej wracaj¹c¹
wiosnê,
Oto jest chwila pracy – niech j¹
rolnik chwyta.
Kto pierwszy pola zwiedza,
pierwszy wiosnê wita
(K. KoŸmian).

Tekst i ilustracja:
Maria Wilczok

Z ostatniej chwili!
Kapela Paka Sêdzisza zdoby³a II nagrodê w XXXV Ogólno-

polskim Festiwalu Kapel Folkloru Miejskiego im. Jerzego Janic-
kiego w Przemyœlu.

Wiêcej w nastêpnym numerze Biuletynu Sêdziszowskiego
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Przy ruchliwej miêdzynarodo-
wej trasie E-40 le¿y malowniczo
po³o¿ona miejscowoœæ Trzciana,
która zawdziêcza swój rozwój
spo³eczny, gospodarczy i kultu-
ralny tej drodze, odgrywaj¹cej
od zamierzch³ych czasów rolê
wa¿nego szlaku handlowego.
Od momentu powstania przez
kolejne wieki miejscowoœæ zyski-
wa³a na znaczeniu, dziêki podej-
mowanym inicjatywom spo³ecz-
nym, kulturalnym i oœwiatowym.

Szybki postêp w dziedzinie
oœwiaty na terenie po³udniowej
Polski nast¹pi³ po II wojnie œwia-
towej. Powsta³o wówczas wiele
szkó³ zawodowych, œrednich
i wy¿szych. Tutaj nale¿y wspo-
mnieæ, i¿ od pierwszej po³owy
XIX wieku posiad³oœci ziemskie
i patronat nad koœcio³em
w Trzcianie mia³a w swych rê-
kach rodzina Christianich (ostat-
ni¹ dziedziczk¹ by³a Olga Chri-
stiani Kronwald). Ich maj¹tek po
drugiej wojnie œwiatowej prze-
szed³ na w³asnoœæ pañstwa, a w³a-
dze rozdzieli³y go wœród miejsco-
wej ludnoœci. Pozosta³e budynki
podworskie pos³u¿y³y dla powsta-
j¹cej szko³y œredniej. W tym miej-
scu w marcu 1945 r. w Trzcianie
zosta³a powo³ana Gminna Szko-
³a Rolnicza Mêska, któr¹ 2 lata
póŸniej przemianowano na Szko-
³ê Przysposobienia Rolniczo –
Wojskowego. Kolejne lata przy-
nios³y szybki rozwój placówki,
poszerzenie oferty edukacyjnej,
modernizacjê i doposa¿enie po-
mieszczeñ. Remonty szko³y, urz¹-
dzenie ró¿norodnych miejsc dla
potrzeb dydaktycznych (plac
manewrowy dla pojazdów, po-
mieszczenia internatowe, boiska
do gry, adaptacja ró¿nych obiek-
tów na cele edukacyjne) wyko-
nane zosta³y czynem spo³ecznym
i ofiarnoœci¹ lokalnej spo³eczno-
œci. W ci¹gu wielu lat ulega³ zmia-
nie obraz otoczenia szkolnego
i kszta³tu dydaktycznego szko³y.
W latach czterdziestych i piêæ-
dziesi¹tych placówka mia³a zde-
cydowanie charakter rolniczy
(mówi o tym ówczesna nomen-
klatura placówki – Œrednia Szko-
³a Rolnicza, Roczna Szko³a Prak-
tyków Specjalistów dla potrzeb
PGR, Podstawowa Szko³a Ra-
chunkowoœci POM, Oœrodek

Szkolenia Kadr Rolniczych,
Technikum Rachunkowoœci
Rolnej, Roczna Szko³a Rolniczo-
Gospodarcza). Podtrzymuj¹c
kierunek rolniczy pocz¹tkiem lat
szeœædziesi¹tych oferta eduka-
cyjna uleg³a przeobra¿eniu, spe-
cjalizuj¹c szko³ê w dziedzinie me-
lioracji. Ten trend w zakresie
kszta³cenia rolniczo-melioracyj-
nego utrzyma³ siê w Trzcianie a¿
do pocz¹tków XXI wieku. Nale-
¿y dodaæ, i¿ koñcem lat osiem-
dziesi¹tych utworzono techni-
kum weterynaryjne kszta³c¹ce
przysz³ych specjalistów chorób
zwierz¹t. Wspó³czesny kszta³t dy-
daktyczny uzyska³a szko³a w 2002
roku, gdy zosta³a przekszta³co-
na w technikum o czteroletnim
cyklu kszta³cenia. Dosz³y wtedy
nowe kierunki: fryzjerstwo i us³u-
gi gastronomiczne, w 2003 r.
geodezja, a w 2006 r. utworzono
Liceum Ogólnokszta³c¹ce o spe-
cjalnoœci po¿arniczej.

 W ci¹gu tego pó³wiecza dzia-
³alnoœci szko³a goœci³a wielu na-
uczycieli i naukowców ró¿nych
specjalnoœci na ogólnopolskich
konferencjach metodycznych
(1984 r., 1994 r., 1996 r.), jak rów-
nie¿ na sesjach popularnonauko-
wych („Dorobek Rzeszowszczy-
zny w 40-leciu PRL” w 1985 r.,
„Henryk Sienkiewicz czyli o ge-
niuszu ³atwej urody” w 1996 r.,
„Na spotkanie cz³owieka w ho³-
dzie Janowi Paw³owi II w 20-lecie
Pontyfikatu” w 1998 r., „Bo kró-
lom by³ równy, poœwiêconej Ju-
liuszowi S³owackiemu na okolicz-
noœæ 190 rocznicy urodzin i 150
rocznicy œmierci poety”
w 1999 r., „By ziemia pozostawa-
³a piêkna i zasobna” w 2000 r.,
„¯ycie moje skrêtami bie¿y. Rey-

Historia i dzień dzisiejszy
Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie

montowski ¿ywot cz³owieka po-
czciwego.” w 2000 r., „Na Grani
Tysi¹cleci, rzecz o Kardynale Ste-
fanie Wyszyñskim” w 2001 r., „Wy-
korzystanie odnawialnych Ÿróde³
energii” w 2002 r., Ojca Œwiêtego
Polska œwiatu da³a – dla uczcze-
nia 25 rocznicy Pontyfikatu Jana
Paw³a II” w 2003 r., „Jaœnie pa-
nicz Gombrowicz” w 2004 r.).

W tym czasie zarz¹dzali szko³¹:
mgr Henryka Kutowska od po-
cz¹tku szko³y a¿ do 1976 r., po
niej Julian Józefczyk do 1980 r.
Kolejnym kierownikiem zosta³
Józef Mieszkowicz, który sprawo-
wa³ tê funkcjê do 1998 r. Po jego
odejœciu dyrektorem zosta³ mgr
in¿. Janusz Jakubek, który do
dzisiaj kieruje szko³¹, wspólnie
z wicedyrektorem mgrem Ro-
bertem Bejsterem.

Kadra pedagogiczna Zespo³u
Szkó³ jest wysoko wykwalifikowa-
na, pracuj¹c z m³odzie¿¹ w trak-
cie ró¿nych projektów eduka-
cyjnych, programów miêdzyna-
rodowych, przygotowuj¹c
uczniów do konkursów na ró¿-
nym szczeblu. Dziêki temu ucz-
niowie w ci¹gu minionych lat
zajmowali czo³owe miejsca
w ró¿norodnych konkursach
i zawodach centralnego oraz
wojewódzkiego stopnia, m.in. w:
Mistrzostwach Polski Szkó³ Rol-
niczych Leœnych i CRS (szko³a
mo¿e siê poszczyciæ 3. miejscem
w kraju), Turnieju M³odych Mi-
strzów Techniki (m³odzie¿y ze
Trzciany zosta³o przyznane
7 patentów), Ogólnopolskich
Igrzyskach Szkó³ Rolniczych,
Olimpiadzie Wiedzy i Umiejêt-
noœci Rolniczych (48 laureatów
szczebla centralnego), Konkur-
sie „Zielone Dyplomy” (laure-
atami tego konkursu zosta³o 48
uczniów szko³y), Prezentacjach
Dorobku Kulturalnego M³o-
dzie¿y Szkó³ Rolniczych w kate-
gorii „Poezja i proza”, w woje-
wódzkiej edycji Szkolnej Ligi
Obrony Kraju, Olimpiadzie Wie-
dzy o Zdrowiu.

M³odzie¿ szkolna posiada roz-
liczne zainteresowania, realizu-
j¹c siê w ci¹gu dziesiêcioleci w:
zespo³ach muzycznych („Lim-

ZSTW w Trzcianie.

Internat szkolny – główne wejście.
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bus”), dru¿ynie harcerskiej ZHP,
obozach wêdrownych po atrak-
cyjnych zak¹tkach Polski (Kotli-
na K³odzka, Mazury, Bieszczady,
Beskidy i Tatry), klubach m³o-
dzie¿owych (Limbus, Szkolny
Klub Techniki i Racjonalizacji),
Szkolnym Zespole Pieœni i Tañ-
ca „Pu³anie”, gazetce „Kurier
Szkolny”, powiatowych i woje-
wódzkich wystawach zwi¹zanych
z charakterem szko³y, poetyc-
kich wieczorkach dla miejscowej
spo³ecznoœci, uroczystoœciach
lokalnych (do¿ynki, okoliczno-
œciowe akademie).

W 1995 r. szkole nadano imiê
Bohaterów Westerplatte de-
cyzj¹ Ministra Rolnictwa i Go-
spodarki ¯ywnoœciowej. W tym
samym czasie wykonano nowy
sztandar szko³y, wmurowano ta-
blicê pami¹tkow¹, a tak¿e otwar-
to Izbê Historii i Tradycji Szkol-
nej. Aktualn¹ nazwê szko³a otrzy-
ma³a Uchwa³¹ Rady Powiatu
Rzeszowskiego z dniem
27.12.2005 r., po zmianie dotych-
czasowej nazwy Zespó³ Szkó³
RCKU w Trzcianie na Zespó³
Szkó³ Techniczno-Weterynaryj-
nych w Trzcianie.

Obecnie placówka posiada
szerok¹ bazê edukacyjn¹. Dyspo-
nuje internatem, który mo¿e
przyj¹æ 200 uczniów. Mo¿na tam
skorzystaæ ze œwietlicy, sto³ówki,
si³owni, z dwóch klubów m³o-
dzie¿owych. W internacie dla
wychowanków dostêpny jest In-
ternet bezprzewodowy (Wi-Fi).
Podobnie jest w szkole, gdzie do
dyspozycji uczniów s¹ trzy pra-
cownie komputerowe po³¹czo-
ne wewnêtrzn¹ sieci¹. Pracow-
nie przedmiotów ogólnokszta³-
c¹cych i zawodowych s¹ wypo-
sa¿one w sprzêt audiowizualny.
W tych pracowniach znajduj¹ siê
najnowoczeœniejsze pomoce dy-
daktyczne. Ponadto w szkole ist-

nieje centralny radiowêze³ oraz
centralne studio telewizyjne
z telewizj¹ przemys³ow¹. Zespó³
Szkó³ prowadzi szkolenia na pra-
wo jazdy dla m³odzie¿y chc¹cej
uzyskaæ kwalifikacje do prowa-
dzenia pojazdów. Dodatkowo
atutem szko³y jest zaplecze spor-
towo-rekreacyjne. W sk³ad cen-
trum sportowo-rekreacyjnego
wchodz¹: 2 sale gimnastyczne
(pe³nowymiarowe), si³ownia
(ATLAS), boisko sportowe do
pi³ki rêcznej i siatkowej, kort te-
nisowy, œcie¿ka zdrowia i zaple-
cze lekkoatletyczne. Zaintereso-
wani uczniowie mog¹ skorzystaæ
z wyjazdów do krajów Unii Eu-
ropejskiej w ramach projektów

Biblioteka szkolna. Fot. (4) Arch. szkolne

unijnych, t.j. Leonardo da Vinci
oraz Comenius. Dziêki tym pro-
gramom m³odzie¿ odwiedzi³a ju¿
Turcjê, W³ochy, Rumuniê, An-
gliê, Belgiê, Szwecjê i Niemcy.

Szko³a kszta³ci techników we-
terynarii, us³ug gastronomicz-
nych, budownictwa, fryzjerstwa,
geodezji, po¿arnictwa. W ofer-
cie na nowy rok szkolny do ist-
niej¹cych kierunków dosz³y
nowe, przysz³oœciowe; m.in. tech-
nik architektury krajobrazu,
technik logistyki, technik urz¹-
dzeñ i systemów energii odna-
wialnej, technik informatyk,
technik budownictwa wodnego,
a tak¿e technik in¿ynierii œrodo-
wiska. Oprócz tego uczniowie
mog¹ kszta³ciæ siê w zasadniczej
szkole zawodowej, jako kucharz,
fryzjer, mechanik operator po-
jazdów i maszyn rolniczych, me-
chanik pojazdów samochodo-
wych, mechanik pojazdów i ma-
szyn drogowych oraz betoniarz-
zbrojarz.

Więcej informacji na temat osiągnięć,
kierunków kształcenia i misji szkoły
można znaleźć na internetowej stro-
nie szkoły http://www.zstw.pl/.

Pisarz z wykszta³cenia jest we-
terynarzem, prowadzi³ swoj¹
lecznicê weterynaryjn¹ w Miel-
cu (obecnie na emeryturze).

Równolegle do pracy zawodo-
wej pisa³ utwory literackie. Na-
pisa³:
· Popielec (1981), powieœæ, na

kanwie której zrealizowano
serial telewizyjny pod tym sa-
mym tytu³em (premiera 1984);

· Wronie pióra (1986), tryptyk
mikropowieœci;

Spotkanie z pisarzem Włodzimierzem Kłaczyńskim
· Anio³ siê rozeœmia³ (1994);
· I pies te¿ cz³owiek (1997), dzien-

niki lekarza weterynarii;
· I kot ma duszê (2001), druga

czêœæ dzienników, z lat 1996-99;
· Miejsce (2005), cykl powieœcio-

wy, w piêciu tomach, obrazu-
j¹cy obyczajowe i historyczne
uwik³ania ludzkich losów na
tle epoki w realiach prowin-
cjonalnego, galicyjskiego mia-
steczka;

· Zasiek polski (2008), dwutomo-
wa kontynuacja Miejsca;

· Skorpionada (2010), powieœæ
radiowa na kanwie Miejsca.

Pisarz jest równie¿ cz³onkiem
Zwi¹zku Literatów Polskich Od-

dzia³ Kielce. Na spotkanie, któ-
re odby³o siê w sali lustrzanej
Miejsko-Gminnego Oœrodka
Kultury, zaprosiliœmy 2 trzecie
klasy z sêdziszowskiego gimna-
zjum. Dziêki temu spotkaniu
m³odzie¿ pozna³a zainteresowa-
nia autora, jego motywacjê do
pisania ksi¹¿ek, i przede wszyst-
kim mia³a okazjê poznaæ histo-
riê zwi¹zan¹ z naszym regionem,
poniewa¿ Pan W³odzimierz
w swoich ksi¹¿kach opisuje wieœ
podkarpack¹, okres II wojny
œwiatowej na terenie naszej ma-
³ej Ojczyzny – Podkarpacia. By³a
mo¿liwoœæ zrobienia sobie zdjê-
cia z autorem, ogl¹dniêcia ksi¹-
¿ek napisanych przez pisarza
oraz ich zakupienia, a tak¿e za-
dawania pytañ, z czego m³odzie¿
skrzêtnie skorzysta³a.

Przygotowania do tej imprezy
rozpoczê³y siê ju¿ tydzieñ wcze-
œniej, m³odzie¿ korzystaj¹ca
z czytelni komputerowej przygo-
towywa³a scenografiê i pomoce
edukacyjne pod czujnym okiem
Pani Doroty. Zabawa nasza roz-
poczê³a siê o godz. 18:00 i trwa-

„Noc w bibliotece – Noc odkrywania Zamków Podkarpacia”

W piątek 10 maja 2013 roku w ramach „Tygodnia Bibliotek” w Bibliotece Publicznej w Sę-
dziszowie Młp. odbyła się impreza pt.

³a do godziny 22:00. Wziê³o
w niej udzia³ 25 osób. Spotkanie
rozpoczêliœmy od obejrzenia
prezentacji pokazuj¹cej piêkno
i historiê zamków znajduj¹cych
siê na terenie naszej „Ma³ej Oj-
czyzny” tj. Podkarpacia. Podzi-
wialiœmy m. in. zamek w £añcu-

cie, Krasiczynie, Rzeszowie. Wy-
s³uchaliœmy legend dotycz¹cych
duchów zamieszkuj¹cych po-
szczególne zamki. Dowiedzieli-
œmy siê jak wygl¹daj¹ zamki
obronne i jak ich architektura
zmienia³a siê przez lata. Du¿e za-
interesowanie wzbudzi³a legen-

da „O bia³ej Damie” zamieszku-
j¹cej Zamek Sobieñ. By³y rebu-
sy, zabawy, dzieci bawi¹c siê
w podchody – szuka³y skarbu
ukrytego w naszej bibliotece.
By³o wiele radoœci i œmiechu
w momencie znalezienia du¿ej
skrzyni pe³nej s³odyczy. Nie za-
brak³o równie¿ poczêstunku, po
ciê¿kiej pracy zwi¹zanej z szuka-
niem skarbu, ka¿dy uczestnik
zabawy otrzyma³ dro¿d¿ówkê
i coœ do picia.

W dniu 7 maja odbyło się spo-
tkanie autorskie z Panem
Włodzimierzem Kłaczyńskim,
który przyjechał do nas z po-
bliskiego Mielca.
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Uczniowie klas pierwszych
i drugiej B w LO w Sêdziszowie
M³p. mieli mo¿liwoœæ podjêcia
pracy w instytucjach i firmach
naszego regionu.

Celem projektu by³o poznanie
przez uczniów specyfiki ró¿nych
zawodów, wymagañ stawianych
przez pracodawcê, potrzebnych
kwalifikacji i predyspozycji do
wykonywania pracy na danym
stanowisku.

Udział w projekcie dała uczniom moż-
liwość:
· Poznania specyfiki wybranego

przez nich zawodu
· Zdobycia wiedzy na temat kwa-

lifikacji i predyspozycji nie-
zbêdnych do wykonywania da-
nego zawodu

· Zauwa¿enia i zrozumienia
zwi¹zku miêdzy wykszta³ce-
niem a karier¹ zawodow¹

· Przekonanie siê o znaczeniu
relacji interpersonalnych dla
dobrego funkcjonowania
w miejscu pracy

· Zapoznania siê z organizacj¹
i zarz¹dzaniem firm¹

Firmy uczestniczące w realizacji pro-
gramu dostały szanse na:
· Zdobycie uznania dla osi¹-

gniêæ firm
· Budowanie dobrych relacji

„Dzień przedsiębiorczości”
został ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Działaniem z Pasją”.
Dzień przedsiębiorczości realizowany w dniu 17 kwietnia 2013 r.
w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszo-
wie Młp. to projekt realizowany przez Fundację Młodzieżowej
Przedsiębiorczości przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych
objęty honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej, pana Bronisława Komorowskiego.

z lokaln¹ spo³ecznoœci¹
· Poznanie i pozyskanie poten-

cjalnych pracowników i part-
nerów w biznesie

· Satysfakcjê z pomocy m³odym
ludziom w podjêciu trafnej
decyzji, dotycz¹cej ich dalszej
drogi edukacyjnej i zawodowej

Za organizacjê „Dnia przed-
siêbiorczoœci” Fundacja M³o-
dzie¿owej Przedsiêbiorczoœci
otrzyma³a pierwsz¹ nagrodê
w konkursie na Najlepsz¹ Inicja-
tywê Obywatelsk¹ Pro Publico
Bono w kategorii „Inicjatywy
Edukacyjne”

Dyrekcja Szko³y i nauczyciele
przedsiêbiorczoœci dziêkuj¹
wszystkim osobom, Instytucjom
i firmom za umo¿liwienie reali-
zacji tego projektu.

Wiêcej informacji i zdjêæ znaj-
duje siê na stronie szko³y www.lo-
sedziszow.edu.pl Strona interneto-
wa, na której znajduj¹ siê wszystkie
informacje o projekcie: www.ju-
nior.org.pl., www. dzieñ-przed-
siebiorczosci.junior.org.pl

Szkolny koordynator projektu:
 mgr Marta Lalicka-Saj

mgr Iwona Flis

10 kwietnia 2013 r. w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym im. ks. Pio-
tra Skargi w Sêdziszowie M³p.
odby³ siê kolejny sejmik nauko-
wy przygotowany przez uczniów
zainteresowanych poszerzaniem
wiedzy i umiejêtnoœci z zakresu
nauk przyrodniczych.

Tematyka sejmiku wynika³a
z przypadaj¹cego w bie¿¹cym
roku 60-lecia odkrycia budowy
cz¹steczki DNA.

Uczniowie w przygotowanych
i zaprezentowanych wyst¹pie-
niach przedstawili fakty zwi¹za-
ne z ¿yciorysami naukowców,
którzy pracowali nad zbada-
niem struktury cz¹steczki DNA.
Przybli¿yli historiê tego wa¿ne-
go dla ludzkoœci odkrycia, które
uhonorowane zosta³o przyzna-
niem Nagrody Nobla. Ponadto
zwrócili uwagê na zastosowania
badañ nad DNA w ró¿nych dzie-
dzinach nauki. Szczególnie po-
ruszyli tematykê organizmów
modyfikowanych genetycznie,
poniewa¿ od kilku lat toczy siê
dyskusja zwolenników i przeciw-
ników modyfikacji genetycznej.

Entuzjaœci GMO zwracaj¹ uwa-
gê na korzyœci, jakie mo¿na osi¹-
gn¹æ dziêki tym organizmom,
natomiast sceptycy – na ewen-
tualne zagro¿enia zwi¹zane
z manipulacjami genetycznymi.

Pani Lucyna Doroba – dyrek-
tor szko³y podziêkowa³a ucz-
niom i organizatorom – nauczy-
cielom biologii i chemii za przy-
gotowanie sejmiku, wyrazi³a za-
dowolenie z podejmowanych co-
rocznie dzia³añ w tym zakresie.

Z zaproszenia organizatorów
skorzysta³o liczne grono Goœci:
Pan Alfred Ku³ak – Dyrektor Wy-
dzia³u Rolnictwa Leœnictwa
i Ochrony Œrodowiska w Staro-
stwie Powiatowym w Ropczy-
cach, grupy uczniowskie z na-
uczycielami przedmiotów przy-
rodniczych z gimnazjów: p. Mar-
ta Pondo z Gimnazjum w Sêdzi-
szowie M³p., p. Ma³gorzata S¹sia-
dek z Gimnazjum nr 1 w Ropczy-
cach, p. Wanda Klimek z Gimna-
zjum nr 2 w Ropczycach, p. Jo-
lanta Franczyk z Gimnazjum
w Iwierzycach, p. Anna £agow-
ska z Gimnazjum w Zagorzycach.

XII Sejmik Naukowy
„Współczesne wyzwania ekologii”
– organizmy modyfikowane genetycznie

Przedstawiciele szkó³ ponad-
gimnazjalnych, p. Katarzyna Piê-
koœ z ZS w Ropczycach wraz
z uczniami, p. Sabina Kolbusz
z ZSZ w Sêdziszowie M³p. z ucz-
niami.

Sejmik, w bie¿¹cym roku po-
przedzony by³ konkursem skie-
rowanym do uczniów gimna-
zjów, na temat genetyki i jej za-
stosowañ we wspó³czesnym œwie-
cie, w którym uczestniczy³o
14-tu gimnazjalistów.

Uczniowie zaprezentowali wy-
soki poziom wiedzy biologicznej,
wszyscy otrzymali pami¹tkowe
upominki. Najlepszych uhono-
rowano dyplomami i nagroda-
mi rzeczowymi.
I miejsce – Patrycja Jeleń – Gimna-

zjum nr 2 w Ropczycach, Wojciech
Stręk – Gimnazjum w Zagorzycach
II miejsce – Karolina Styś – Gimna-
zjum nr 2 w Ropczycach, Natalia Pa-
cia – Gimnazjum w Iwierzycach, Ad-
rian Opiela – Gimnazjum w Sędziszo-
wie Młp.

W przygotowanie sejmiku za-
anga¿owali siê nastêpuj¹cy lice-
aliœci:
- z klasy 2b – Anna Kazior i Mateusz
Pająk – prowadzący

- z klasy 1f – Sylwia Kicińska, Anna
Szpara, Natalia Góra, Filip Kloc
- z klasy 2f – Karolina Bartosz, Karoli-
na Wacław, Arkadiusz Pondo, Domi-
nik Marek
Obsługę techniczną: Gabriela Czółno
i Karolina Basara z klasy 2c.

Organizatorzy
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Najwa¿niejsz¹ czêœci¹ uroczy-
stoœci by³a polowa Msza Œw.,
podczas której modliliœmy siê za
ofiary niemieckiego faszyzmu.
By³ te¿ apel poleg³ych i salwa
honorowa. Wyj¹tkowa fre-
kwencja pocztów sztandaro-
wych i liczba delegacji sk³adaj¹-
cych wieñce i kwiaty spowodo-
wa³y, ¿e pomimo braku trady-
cyjnej relacji œwiadków historii
uroczystoœci skoñczy³y siê poza
14 godzin¹.

Z Sêdziszowa M³p. obecna by³a
pani wiceburmistrz El¿bieta Œwi-
niuch (sk³ada³a wieniec) i dele-
gacje szkó³ œrednich: Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Ks. Pio-
tra Skargi w Sêdziszowie M³p.
wraz z delegacj¹ Zwi¹zku Strze-
leckiego Strzelec i Zespo³u Szkó³
Zawodowych im.prof. Karola

Zgodnie z wieloletnią tra-
dycją na Górze Śmierci w by-
łym obozie koncentracyjnym
w Pustkowie 25 kwietnia
2013 roku odbyły się uroczy-
stości ku pamięci tam pomor-
dowanych.

Poczet sztandarowy ZSZ im. prof. Karola

Olszewskiego.

Fot. K. Anyszek i J. Flisak

Makiety baraków obozowych

Miesiąc pamięci, dzień pamięci,
minuta zadumy
Miesiąc pamięci, dzień pamięci,
minuta zadumy

Olszewskiego w Sêdziszowie M³p.
M³odzie¿ uczestniczy³a w uroczy-
stoœciach, zwiedza³a rekonstruk-
cjê niemieckiego obozu kon-
centracyjnego i przemierza³a
œcie¿ki Góry, któr¹ z Góry Kró-
lewskiej rêkami totalitarnych
oprawców zmieniono na Górê
Œmierci.

JF

W pi¹tek, 26 kwietnia 2013
roku w Zespole Szkó³ Zawodo-
wych im. prof. Karola Olszew-
skiego w Sêdziszowie odby³a siê
uroczystoœæ zakoñczenia nauki
dla klas czwartych technikum.
Zgodnie z tradycj¹ m³odzie¿
z czterech ostatnich klas wraz
z wychowawcami i dyrekcj¹ szko-
³y zgromadzi³a siê w koœciele pa-
rafialnym (farze), by na uroczy-
stej Mszy Œw. podziêkowaæ Bogu
za ju¿ doznane ³aski i poprosiæ
o dalsze b³ogos³awieñstwo w do-
ros³ym ¿yciu. Dalsza czêœæ uro-
czystoœci odby³a siê w auli ZSZ,
gdzie wszyscy obejrzeli wi¹zan-
kê s³owno-muzyczn¹ wykonan¹
przez Szkole Ko³o Recytatorsko-
Teatralne, a nastêpnie Dyrektor
szko³y mgr Grzegorz Patro w asy-
œcie wychowawców poszczegól-
nych klas wrêczy³ œwiadectwa dla

Już tylko matura
i egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

szczególnie wyró¿niaj¹cych siê
uczennic i uczniów (tzw. z pa-
skiem), pami¹tkowe dyplomy
i nagrody. Ca³oœci uroczystoœci
dope³ni³y spotkania z wycho-
wawcami w klasach, odbiór do-
kumentacji i pami¹tkowe zdjê-
cia.

JF

Sukcesem  szkolnej dru¿yny Zespo³u Szkó³ Zawodowych im. Prof.
Karola Olszewskiego by³o zdobycie III miejsca w Zawodach Spor-
towo-Obronnych „Sprawni jak ¿o³nierze”. W tym roku szkolnym
zawody te odby³y siê 16.04.2013r. w Kamieniu ko³o Soko³owa Ma-
³opolskiego.

Wziê³o w nich udzia³ 16 dru¿yn z okrêgu Rzeszowskiego, przy
czym w wiêkszoœci by³y to szko³y o profilu mundurowym.

Nasz¹ szko³ê reprezentowa³a dru¿yna mêska w sk³adzie:
Grzegorz Jaworek, Charchut Rafa³ oraz Mateusz Wszo³ek – wszy-

scy z drugiej klasy.
Wykazali siê oni sprawnoœci¹ w piêciu konkurencjach tj.:
- rzut granatem,
- strzelectwo sportowe,
- bieg na orientacjê,
- test sprawnoœci fizycznej,
- pomoc przedmedyczna.
W konkurencji udzielania pomocy przedmedycznej okazali siê

najlepsi ze wszystkich dru¿yn. Uczniowie przygotowywali siê do
zawodów w czasie wolnym od zajêæ lekcyjnych pod opiek¹ nauczy-
ciela PO przez trzy tygodnie. Æwiczyli w szkole oraz na strzelnicy
w Ropczycach. Na marginesie zauwa¿yæ warto, ¿e brak strzelnicy
w Sêdziszowie M³p. jest du¿ym utrudnieniem w przygotowaniu do
tego typu zawodów.  Ch³opcy nie trac¹ ducha i licz¹ ¿e za rok te¿
stan¹ na podium.

Serdecznie gratulujemy.
(a)

Sprawni jak żołnierze!

Dyrektor ZSZ w Sędziszowie Młp. Grze-

gorz Patro wręczył świadectwa ukończe-

nia szkoły najlepszym uczniom.
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W trakcie turnieju uczestnicy
odpowiadali na 25 pytañ testu
sprawdzaj¹cego, wykazywali siê
praktycznymi umiejêtnoœciami
udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej oraz sprawno-
œci¹ kierowania rowerem po to-
rze przeszkód i miasteczku ru-
chu drogowego.

Eliminacje przeprowadzi³, pe³-
ni¹c te¿ funkcjê sêdziego g³ów-
nego turnieju, p. Artur Hosa.
Testy teoretyczne opracowa³,
bêd¹c jednoczeœnie ekspertem
ds. przepisów ruchu drogowe-
go, Tomasz Gajdek z Wydzia³u
Ruchu Drogowego  Komendy
Powiatowej Policji w Ropczy-
cach. Praktyczne umiejêtnoœci
udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej sprawdza³a hi-
gienistka szkolna p. Anna Nyzio.

Po blisko czterogodzinnych
zmaganiach ustalono klasyfika-
cjê koñcow¹ turnieju.

Klasyfikacja indywidualna:
Szkoły podstawowe:
I miejsce Amadeusz Czółno

– SP Nr 3 w Sędziszowie Młp.

II miejsce Dominik Wnęk

– SP w Wolicy Piaskowej

III miejsce Sebastian Przydział

– SP w Wolicy Piaskowej

IV miejsce Michał Kołodziej

– SP w Wolicy Piaskowej

V miejsce Marcelina Jałowiec

– SP w Zagorzycach Górnych 

Szkoły gimnazjalne:
I miejsce Krzysztof Majka

– Gimnazjum w Czarnej Sędz.

II miejsce Kamil Jakubek

– Gimnazjum w Czarnej Sędz.

III miejsce Damian Bykowski

– Gimnazjum w Zagorzycach G.

IV miejsce Adam Mik

– Gimnazjum w Zagorzycach G.

V miejsce Sebastian Czapka

– Gimnazjum w Czarnej Sędz.

Klasyfikacja  drużynowa:
Szkoły podstawowe:
I miejsce Szkoła Podstawowa

w Wolicy Piaskowej

II miejsce Szkoła Podstawowa Nr 3

w Sędziszowie Młp.

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym
W dniu 19 kwietnia 2013 r. w Szkole Podstawowej Nr 3
w Sędziszowie Młp. oraz na miasteczku ruchu drogowego
przeprowadzono eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnie-
ju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

III miejsce Szkoła Podstawowa

w Czarnej Sędziszowskiej

Szkoły gimnazjalne:
I miejsce Gimnazjum w Czarnej Sędz.

II miejsce Gimnazjum

w Zagorzycach Górnych

III miejsce Gimnazjum

w Sędziszowie Młp. 

Dyplomy, puchary i nagrody
indywidualne dla zwyciêzców,
ufundowane przez Burmistrza
Sêdziszowa M³p., wrêcza³ Jan
Maroñ – Sekretarz Gminy.

Zwyciêskie dru¿yny ze Szko³y
Podstawowej w Wolicy Piaskowej
i Gimnazjum w Czarnej Sêdz.
reprezentowa³y nasz¹ gminê
w eliminacjach powiatowych
turnieju, które odby³y siê 22
kwietnia br. w Sêdziszowie M³p.

W turnieju szkó³ podstawo-
wych wziê³y udzia³ reprezenta-
cje szkó³ z Lubziny (gm. Ropczy-
ce), Skrzyszowa (gm. Ostrów),
Nockowej (gm. Iwierzyce), Wo-
licy Piaskowej (gm. Sêdziszów
M³p.) oraz Glinika (gm. Wielo-
pole Skrzyñskie).

W kategorii gimnazjów rywa-
lizowa³y dru¿yny z Lubziny,
Ostrowa, Iwierzyc i Czarnej Sê-
dziszowskiej.

Klasyfikacja indywidualna:
Szkoły podstawowe:
I miejsce Eryk Sypień – SP w Gliniku

II miejsce Jakub Kulig – SP w Gliniku

III miejsce Adrian Gondek

– SP w Lubzinie

IV miejsce Michał Kołodziej

– SP w Wolicy Piaskowej

V miejsce Dominik Wnęk

– SP w Wolicy Piaskowej

Szkoły gimnazjalne:
I miejsce Krzysztof Majka

– Gimnazjum w Czarnej Sędz.

II miejsce Dominik Kołodziej

– Gimnazjum w Lubzinie

III miejsce Ernest Marć

– Gimnazjum w Lubzinie

IV miejsce Damian Siewierski

– Gimnazjum w Iwierzycach

V miejsce Kamil Jakubek

– Gimnazjum w Czarnej Sędz.

Klasyfikacja  drużynowa:
Szkoły podstawowe:

I miejsce Szkoła Podstawowa w Gliniku

II miejsce Szkoła Podstawowa

w Wolicy Piaskowej

III miejsce Szkoła Podstawowa

w Lubzinie

Szkoły gimnazjalne:
I miejsce Gimnazjum w Czarnej Sędz.

II miejsce Gimnazjum w Lubzinie

III miejsce Gimnazjum w Iwierzycach. 

Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³
Pan Mariusz Wiœniewski. Nagro-
dy zwyciêzcom wrêczali m.in.
Zastêpca Komendanta Powiato-
wego Policji – podinsp. Józef
Kie³basa, Leszek Sieradzki – wi-
ceprezes Automobilklubu „Sto-
mil” Dêbica, Dyrektor Wydzia³u
Komunikacji i Transportu Sta-
rostwa Powiatowego w Ropczy-
cach – Tadeusz Hulek.

Zwyciêskie dru¿yny bêd¹ re-
prezentowaæ nasz powiat w za-
wodach wojewódzkich w G³ogo-
wie Ma³opolskim (gimnazja)
oraz Hucie Krzeszowskiej (szko-
³y podstawowe).

BC

Zwycięzcy etapu gminnego turnieju z organizatorami i opiekunami. Fot. (2) B. Czapka

Jazda po torze przeszkód.
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Adam Januś wicemistrzem Polski!

Kolejny medal z imprezy mi-
strzowskiej przywiózł przed-
stawiciel usportowionego
klanu Janusiów. Podczas Mi-
strzostw Polski do lat 20, któ-
re w dniach 12-14 kwietnia
odbyły się w Bydgoszczy, star-
tujący w kategorii do 77 kg
Adam Januś zdobył srebrny
medal.

O miejsce na podium pod-
opieczny trenera Mateusza B³a-
chowicza walczy³ do ostatniego
podejœcia. Po rwaniu plasowa³ siê
bowiem dopiero na pi¹tym miej-
scu z wynikiem 120 kg. Prowadzi³
Tomasz Romanec z Górnika Po-
lkowice z wynikiem 128 kg.

Podrzut by³ jednak popisem
sêdziszowianina, który jako jedy-
ny z czo³ówki zaliczy³ wszystkie
trzy podejœcia i zdoby³ ma³y z³o-
ty medal w podrzucie za wynik
159 kg oraz srebro w dwuboju.
Z³oto przypad³o B³a¿ejowi Greli
z Gryfa Bujny.

Kat. 77 kg
1. Błażej Grela (Gryf Bujny)

– 283 kg (126+157)

2. Adam Januś (Lechia Sędziszów Młp.)

– 279 kg (120+159)

3. Łukasz Ławecki (WLKS Siedlce)

– 276 kg (124+152)

 Adam Januś. Fot. Arch.

Pozostali reprezentanci Lechii
zajêli dalsze miejsca: Hubert
Januœ by³ XV w kat. 69 kg, zaœ
Micha³ Korczak XIII w kat. 85 kg.

***

W dniach 23-24 marca odby³
siê pierwszy rzut Dru¿ynowych
Mistrzostw Polski w podnosze-
niu ciê¿arów. Sztangiœci Lechii
Sêdziszów M³p. wyst¹pili na po-
moœcie w Bi³goraju, wraz z eki-
pami miejscowego Znicza, Unii
Hrubieszów, Agrosu Zamoœæ i
Gryfu Sanok. Sêdziszowianie
okazali siê najlepsi, zdobywaj¹c
1618, 3 pkt, co daje im XIV miej-
sce w gronie siedemnastu dru-
¿yn I ligi.

Wyniki turnieju w Biłgoraju:
Lechia Sędziszów Młp. ........... 1618,3

Unia Hrubieszów .................... 1535,7

Znicz Biłgoraj ......................... 1486,2

Agros Zamość ........................ 1374,4

Gryf Sanok ............................. 1132,9

Wyniki zawodników Lechii:
Adam Januś

256 kg (111+145) ......... 345,5 pkt

Wojciech Mucha

295 kg (135+160) ......... 334,9 pkt

Dariusz Januś

190 kg (84+106) ......... 327,5 pkt

Hubert Januś

208 kg (93+115) ......... 307,2 pkt

Michał Korczak

230 kg (105+125) ......... 303,2 pkt

Dawid Januś

165 kg (75+90) ......... 276,4 pkt

Na czele pierwszoligowej tabe-
li usadowili siê Budowlani Opo-
le, w barwach których, od tego
sezonu startuje Sebastian Hoim,
poprzednio reprezentuj¹cy
Lechiê Sêdziszów M³p.

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

W zwi¹zku z realizacj¹ projektu POIS.05.03.00-00-186/09
„Opracowanie planów zadañ ochronnych dla obszarów Natura
2000 na obszarze Polski”, wspó³finansowanego przez Uniê Euro-
pejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodo-
wisko 2007–2013, dzia³aj¹c na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r.
Nr 151, poz. 1220, z póŸn. zm.), w zwi¹zku z art. 3 ust. 1 pkt 11

OBWIESZCZENIE

oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêp-
nianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³e-
czeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania
na œrodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z póŸn. zm.), w nawi¹za-
niu do § 2 pkt 3 rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia
17 lutego 2010 r. w sprawie sporz¹dzania projektu planu zadañ
ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186
z póŸn. zm.).

¿e rozpocz¹³ opracowywanie projektów planów zadañ ochron-
nych dla trzech obszarów Natura 2000: Puszczy Sandomierskiej
PLB180005 i Horyñca PLH180017, po³o¿onych w województwie
podkarpackim oraz Uroczysk Roztocza Wschodniego
PLH060093, po³o¿onego województwach podkarpackim i lubel-
skim. Termin zakoñczenia prac nad projektami dokumentów up³y-
wa 30 sierpnia 2013 roku.

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce wykonawców, terminów spo-
tkañ zespo³ów opracowuj¹cych plany, postêpu prac zamieszcza-
ne s¹ na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œro-
dowiska w Rzeszowie http://rzeszow.rdos.gov.pl w zak³adce „Pla-
ny zadañ ochronnych dla obszarów Natura 2000”. Mo¿na je rów-
nie¿ uzyskaæ w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowi-
ska w Rzeszowie, al. Józefa Pi³sudskiego 38, 35-001 Rzeszów oraz
pod numerami telefonów: (17) 78 50 044 (Maciej Ciu³a), 78 39 21
780 (Dorota Roga³a). Ponadto informacje na temat powstaj¹-
cych dokumentów mo¿na otrzymaæ bezpoœrednio od wykonaw-
ców projektów planów. Ich dane kontaktowe zamieszczone s¹ na
ww. stronie internetowej w zak³adkach dotycz¹cych poszczegól-
nych obszarów.

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

ZAWIADAMIA
Uwagi i wnioski dotycz¹ce opracowywanych dokumentów mo¿-

na sk³adaæ pisemnie na adres:
- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie,
- faxem na nr: (17) 8521109,
- za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej na adres sekre-

tariat.rzeszow@rdos.gov.pl, dorota.rogala@yahoo.pl, maciej.ciu-
la.rzeszow@rdos.gov.pl (z podaniem tytu³u wiadomoœci „uwagi
i wnioski do projektów planów zadañ ochronnych”).

- ustnie do protoko³u w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Œrodowiska w Rzeszowie.
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Re-

gionalny Dyrektor Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie.
Ponadto, Regionalny Dyrektor Ochrony Œrodowiska w Rzeszo-

wie poda do publicznej wiadomoœci informacjê o mo¿liwoœci za-
poznania siê z projektami dokumentów oraz ich za³¹cznikami
odrêbnym obwieszczeniem w trybie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia
3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku
i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska
oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie
Lech Kotkowski
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Spoœród naszych dru¿yn, gra-
j¹cych w ni¿szych ligach, jak do-
t¹d najlepiej spisuje siê krocz¹-
cy od zwyciêstwa do zwyciêstwa
P³omieñ Zagorzyce. Zagorzanie
s¹ na najlepszej drodze do A kla-
sy. Niemal równie dobrze radzi
sobie Plon Klêczany. Podopiecz-
ni trenera Marka Szeligi odnie-
œli na wiosnê ju¿ 4 zwyciêstwa
i coraz pewniej czuj¹ siê w œrod-
ku tabeli swojej A klasy.

NieŸle spisuje siê tak¿e Borko-
via, która jedyn¹ pora¿kê ponio-
s³a z P³omieniem. Pozosta³e dru-
¿yny graj¹ ze zmiennym szczê-
œciem. Na bacznoœci musi mieæ
siê Sokó³ Krzywa, który zapew-
ne do koñca sezonu bêdzie wal-
czy³ o pozostanie w klasie A.

Klasa A Dębica

Kolejka 17

Kamieniarz Golemki – Kłos Kawęczyn 1:3 LKS
Żyraków – Sokół Krzywa 2:0
Kolejka 18

Sokół Krzywa – LKS Łęki Górne 5:0 Kłos Kawę-
czyn – Borowiec Straszęcin 1:0
Kolejka 19

LKS Pustków – Kłos Kawęczyn 1:0 LKS Łopu-
chowa – Sokół Krzywa 1:1
Kolejka 20

Sokół Krzywa – Kamieniarz Golemki 0:0 Kłos
Kawęczyn – LKS Głowaczowa 1:1
Kolejka 21

Kłos Kawęczyn – Monis Bielowy 0:1 Borowiec
Straszęcin – Sokół Krzywa 1:0
Kolejka 22

Sokół Krzywa – LKS Pustków 2:2 Victoria Ocie-

Klasa O

dębicka
Po perturbacjach pogodo-

wych, 13 kwietnia wreszcie ru-
szy³a runda wiosenna w ni¿szych
klasach rozgrywkowych. Bardzo
dobrze wystartowa³a sêdziszow-
ska Lechia, która rewan¿e roz-
poczê³a od wizyty na boisku lo-
kalnego rywala – B³êkitnych
Ropczyce. Bezbramkowy remis
po wyrównanym meczu to z pew-
noœci¹ sukces naszych pi³karzy,
zw³aszcza, ¿e Lechia jest jak do-
t¹d jedyn¹ dru¿yn¹, która na
wiosnê odebra³a punkty walcz¹-

cym o awans do IV ligi B³êkit-
nym. W kolejnych dwóch me-
czach Lechia zanotowa³a zwy-
ciêstwa i a¿ korci³o, by przyznaæ
jej miano „rycerzy wiosny”.
Wówczas przydarzy³a siê wpad-
ka na w³asnym boisku ze Zrywem
Dzikowiec i kolejna, mo¿liwa do
przewidzenia – aczkolwiek bo-
lesna, ze wzglêdu na rozmiary –
z Wis³ok¹ w Dêbicy. „Winy” zo-
sta³y odkupione w kolejnym spo-
tkaniu z Pogórzem Wielopole,
zaœ kolejny punkt przyniós³ re-
mis z Chemikiem Pustków na
w³asnym terenie. Na wiosnê Le-
chia zdoby³a 11 punktów i w ta-
beli rundy wiosennej by³aby na
4. miejscu. Tu przewodz¹ B³êkit-
ni Ropczyce z 19 punktami.
W tabeli po 22. kolejkach Lechia

plasuje siê na 10. miejscu
z 25 punktami na koncie. Prze-
wodzi duet z Dêbicy: Igloopol
przed Wis³ok¹, a po piêtach
depcz¹ dêbiczanom B³êkitni.
Dla Lechii realne na koniec se-
zonu wydaje siê miejsce siódme.
Nadal jednak nasi pi³karze musz¹
spogl¹daæ w dó³ tabeli, bowiem
przewaga nad stref¹ spadkow¹
nie gwarantuje jeszcze spokoju.

Kolejka 17

Sokół – Pogórze 3:3 Radomyślanka – Kaskada 1:0
Błękitni – Lechia 0:0

Lechia: Korbecki – Godek, Śliwa, Babiarz, Bru-
dek, Branas, Rogóż, Potwora, Grobelny (62. Le-
siński), Idzik (78. Gdowik), Bizoń (89. Duchań).
Kolejka 18

Kaskada – Brzostowianka 0:0 Czarnovia – Błę-
kitni 0:1 Lechia – Sokół 1:0(1:0 samob.) Pogó-
rze – Raniżovia 4:0

Kolejka 19

Zryw – Pogórze 0:2 Błękitni – Wisłok 1:0 Start
– Kaskada 3:2
Raniżovia – Lechia 0:2 (0:1 Idzik 4., 0:2 Po-
twora 39.)
Kolejka 20

Kaskada – Igloopol 1:5 Victoria – Błękitni 0:2
Lechia – Zryw 0:2 Pogórze – Wisłoka 1:4
Kolejka 21

Pogórze – Chemik (przerwany z powodu złych
warunków atmosferycznych) Wisłoka – Le-

chia 4:0 Błękitni – Kaskada 2:0
Kolejka 22

Radomyślanka – Błękitni 1:3 Kaskada – Sokół 1:2
Lechia – Pogórze 3:0 (1:0 Potwora 44., 2:0
Potwora 55., 3:0 Branas 65.)
Lechia: Korbecki – Godek, Śliwa (89. Duchań),
Babiarz (75. Kamiński), Brudek, Branas (72. Gro-
belny), Rogóż, Potwora, Wójtowicz, Idzik, Gdo-
wik (46. Lesiński)
Kolejka 23

Lechia – Chemik 2:2 Pogórze – Czarnovia 2:1
Raniżovia – Kaskada 1:0 12 maja, 17:00 Błękit-
ni – Brzostowianka 2:0

ka – Kłos Kawęczyn 1:2
Kolejka 23

Kłos Kawęczyn – Strzelec Frysztak 5:1 LKS Gło-
waczowa – Sokół Krzywa 0:0

Klasa A Rzeszów

Kolejka 17

KP Zabajka – Plon Klęczany 2:3
Kolejka 18

Plon Klęczany – Granit Wysoka Strzyż. 5:2
Kolejka 19

Piast Nowa Wieś – Plon Klęczany 2:0
Kolejka 20

Plon Klęczany – Victoria Budy Głog. 4:3
Kolejka 21

Zimowit Rzeszów – Plon Klęczany 3:5
Kolejka 22

Plon Klęczany – Sokół Sokołów Młp. 4:4

Klasa B dębicka

Kolejka 14

Borkovia Borek Wielki – Płomień Zagorzyce 1:2
Inter Gnojnica – Gród Będziemyśl 5:1 Olchovia
Olchowa – LKS Ostrów 0:3 Piast Wolica Pia-
skowa – Korona Góra Ropczycka 1:1 Olimpia
Nockowa – Paszczyniak Paszczyna 3:1
Kolejka 15

Olimpia Nockowa – Borkovia Borek Wielki 1:1
Paszczyniak Paszczyna – Piast Wolica Piasko-
wa 4:1 Korona Góra Ropczycka – Olchovia Ol-
chowa 2:0 LKS Ostrów – Inter Gnojnica 0:1 Gród
Będziemyśl – LKS Brzeźnica 1:2 Baszta Zawa-
da – Płomień Zagorzyce 0:6
Kolejka 16

Borkovia Borek Wielki – Baszta Zawada 6:1 Pło-
mień Zagorzyce – LZS Mała 4:0 LKS Stasiówka
– Gród Będziemyśl 3:2 Inter Gnojnica – Korona
Góra Ropczycka 1:6 Olchovia Olchowa – Pasz-
czyniak Paszczyna 0:2 Piast Wolica Piaskowa –
Olimpia Nockowa 2:0
Kolejka 17

Piast Wolica Piaskowa – Borkovia Borek Wielki
0:3 Olimpia Nockowa – Olchovia Olchowa 2:3
Paszczyniak Paszczyna – Inter Gnojnica 1:0 Ko-
rona Góra Ropczycka – LKS Brzeźnica 1:2 Gród
Będziemyśl – Płomień Zagorzyce 0:1

Kolejka 18

Borkovia Borek Wielki – LZS Mała 1:0 Baszta
Zawada – Gród Będziemyśl 2:5 Płomień Zago-
rzyce – LKS Ostrów 2:1 LKS Stasiówka – Koro-
na Góra Ropczycka 3:1 Inter Gnojnica – Olimpia
Nockowa 1:1 Olchovia Olchowa – Piast Wolica
Piaskowa 1:1
Kolejka 19

Olchovia Olchowa – Borkovia Borek Wielki 1:3
Piast Wolica Piaskowa – Inter Gnojnica 2:3 Olim-
pia Nockowa – LKS Brzeźnica 3:4 Korona Góra
Ropczycka – Płomień Zagorzyce 0:0
Gród Będziemyśl – LZS Mała 5:3

II Podkarpacka

liga juniorów

W rundzie wiosennej poni¿ej
oczekiwañ spisuj¹ siê juniorzy
Lechii. W dotychczasowych
5 meczach zdobyli tylko 4 punk-
ty. W tabeli zajmuj¹ 7 miejsce
z 31 punktami na koncie. Pro-
wadzi Prze³êcz Dukla – 38 pkt.

Lechia – Stal Gorzyce 1:1 (Ziobro) JKS Jaro-
sław – Lechia 4:2 (Makuch i Duchań) Lechia –
Start Pruchnik 2:1 Kolbuszowianka – Lechia 2:0
Lechia – Przełęcz Dukla 0:3

II Podkarpacka liga

juniorów młodszych

Juniorzy m³odsi Lechii plasuj¹
siê na 8 pozycji z dorobkiem 22
punktów. Na czele Polonia Prze-
myœl – 39 pkt.

Lechia – Stal Gorzyce 2:1 (Hulek, Smoliński) JKS
Jarosław – Lechia 1:0 Lechia – Start Pruchnik
11:0 (4 Salamon, 3 Babiarz, 2 Smoliński, 2 Hu-
lek) Kolbuszowianka – Lechia 2:4 (Białek,
2 Smoliński, Posłuszny) Lechia – Przełęcz Dukla
2:2 (Smoliński, Malisiewicz)

Trampkarze starsi

Trampkarze starsi Lechii pro-
wadz¹ w ligowej tabeli. Na wio-
snê zdo³ali ju¿ pokonaæ na wy-
jeŸdzie dotychczasowego lidera
Brzostowiankê, oraz zremisowaæ
w Ropczycach z B³êkitnymi. Po-
nadto rozgromili Strzelca Frysz-
tak i Stra¿aka Lubzina.

Brzostowianka – Lechia 0:2 (2 Hulek) Błękitni
Ropczyce – Lechia 1:1 (Hulek) Lechia – Strzelec
Frysztak 7:0 (2 Hulek, S. Hosa, Pająk, Chorąży,
Łagowski, Majka), Strażak Lubzina – Lechia 0:8
Kolbuszowianka – Lechia 2:0

Młodzicy starsi

Wyj¹tkowym osi¹gniêciem
mog¹ pochwaliæ siê w tym sezo-
nie m³odzi pi³karze Lechii z grupy
m³odzików starszych. W rozegra-
nych dot¹d 12 meczach odnieœli
komplet zwyciêstw i zanotowali im-
ponuj¹cy stosunek bramek: 75-6.
Wy¿szoœæ sêdziszowian uznaæ mu-
sia³y m.in. dru¿yny: Rzemieœlnika
Pilzno, Soccera Ropczyce, Che-
mika Pustków, Kolbuszowianki czy
dêbickie: Wis³oka, Olimp i MKS.
Na wiosnê rozgromili Kolbuszo-
wiankê i Chemika Pustków po 6:1.
Znakomit¹ skutecznoœci¹ popisu-
je siê Stefan Ösztreicher, który
w tych dwóch meczach zdoby³
8 bramek.

Futbol
młodzieżowy

W niższych
ligach
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