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Blokada skrzyżowania
na „czwórce”

Gminne inwestycje

Sokół Krzywa z Pucharem Burmistrza

Orlęta
we Lwowie

Przed grobem Władysława Bełzy, autora „Katechizmu małego Polaka” czyli słynnego wiersza „Kto ty jesteś?...”.

30 czerwca 2013 r. orlęta –
najmłodsi członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” –
z Klęczan, Sędziszowa Młp.
i Wolicy Piaskowej uczestniczyły w uroczystym zakończeniu V Pieszej Pielgrzymki
z Rzeszowa do Lwowa, które
miało miejsce w lwowskiej
katedrze.
Pielgrzymi wziêli udzia³ we mszy
Orlęta podczas ślubowania.
œw. koncelebrowanej, której
przewodniczy³ metropolita
lwowski ks. arcybiskup Mieczys³aw Mokrzycki.
Po mszy orlêta, strzelcy i pielgrzymi przemaszerowali ulicami
miasta na Cmentarz £yczakowski, gdzie przy grobach Orl¹t
Lwowskich kontynuatorzy tradycji odnowili przyrzeczenie,
z³o¿one przez swoich znamienitych poprzedników 80 lat temu.
Na zakoñczenie pobytu w grodzie nad Pe³twi¹ uczestnicy wyjazdu obejrzeli najwa¿niejsze
zabytki Lwowa, oprowadzani
przez lokalnego przewodnika.
Na cmentarzu orląt lwowskich.

Fot. (3) JB

W niedzielę, 7 lipca 2013 r., w ramach obchodów 530 rocznicy nadania praw miejskich dla Sędziszowa Małopolskiego
odbył się

I Rodzinny
Rajd Rowerowy
Szlakami Gminy Sędziszów Małopolski

Przed wyjazdem – zbiórka na placu targowym.

Grupa ok. 70 rowerzystów wyruszy³a o godz. 14:00 z placu targowego by przez Wolicê Piaskow¹, Boreczek, Czarn¹, Cierpisz, Rudê dotrzeæ do Kamionki.
S³oneczna pogoda by³a sprzymierzeñcem uczestników. Organizatorzy rajdu, bior¹c pod

skiej, zalew w Cierpiszu i w Kamionce, wotywna kaplica w Rudzie). Najm³odszy uczestnik rajdu mia³ 5 lat. Poruszaj¹c siê samodzielnie na rowerku, przy
wsparciu rodziców, dzielnie
przejecha³ trasê do Kamionki i
z powrotem. W Kamionce czeka³ na rowerzystów poczêstunek

uwagê ró¿ny wiek uczestników
(od kilku do kilkudziesiêciu lat)
zaplanowali na trasie kilka miejsc
odpoczynku, w czasie których
liderzy grup informowali uczestników o historii obiektów które
znajdowa³y siê na trasie rajdu
(np. przydro¿ny krzy¿ w Boreczku, koœció³ w Czarnej Sêdziszow-

Na trasie. Ruda – kaplica z I wojny światowej.
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i napoje. Wszyscy uczestnicy z zadowoleniem powrócili do Sêdziszowa M³p. i czekaj¹ na kolejne
tego typu inicjatywy.
Organizatorami rajdu by³ Burmistrz Sêdziszowa Ma³opolskiego oraz Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury w Sêdziszowie Ma³opolskim.

Półmetek i chwila odpoczynku w Kamionce.
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Blokada skrzyżowania na „czwórce”
Blisko 200 osób, mieszkańców Góry Ropczyckiej, Zagorzyc, Szkodnej i Sędziszowa Młp.
blokowało w piątek, 19 lipca, skrzyżowanie drogi krajowej nr 4 z drogą powiatową Sędziszów Młp. – Wielopole Skrz. w miejscowości Góra Ropczycka, domagając się poprawy
bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu.

Stowarzyszenie „Bezpieczne
Skrzyżowanie” powstało 22 listopada 2012 roku.
Zostało zawiązane w związku z interwencjami kierowców poruszających się przez skrzyżowanie drogi powiatowej Sędziszów Młp. (ul. Węglowskiego) – Wielopole Skrzyńskie z
drogą krajową E4.
Jak zapewniała GDDKiA, po modernizacji „czwórki” bezpieczeństwo
miało się poprawić. Tymczasem, po
zakończeniu prac okazało się, że bariery ochronne zasłaniają widok w
stronę Ropczyc kierowcom jadącym
od strony Góry Ropczyckiej. Wbrew
oczekiwaniom lokalnej społeczności
nie wykonano bezpiecznego skrzyżowania: nie wybudowano ronda – mimo
wykupienia terenu wokół skrzyżowania przez Gminę, ani nie zainstalowano sygnalizacji świetlnej.
Do władz stowarzyszenia „Bezpieczne skrzyżowanie” należą: Prezes – Stanisław Bochenek (sołtys
Góry Ropczyckiej); Wiceprezes – Franciszek Bochnak (sołtys Zagorzyc Dolnych); Skarbnik – Jan Kujda (sołtys
Szkodnej); Sekretarz – Barbara Traciak (sołtys Zagorzyc Górnych).

Uczestnicy protestu przechodzili po przejściu dla pieszych blokując przejazd.

Wœród protestuj¹cych byli tak¿e samorz¹dowcy: radni gminni
i powiatowi, a tak¿e burmistrz
Kazimierz Kie³b. W ostatnich latach kilkanaœcie razy by³em w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad i zabiega³em o to, ¿eby
powsta³o tutaj rondo lub sygnalizacja œwietlna, jednak wszelkie proœby
i interwencje pozosta³y bez echa. Ta
blokada to krzyk rozpaczy – mówi³
burmistrz.
Organizatorem protestu by³o
Stowarzyszenie „Bezpieczne
Skrzy¿owanie”, zawi¹zane w listopadzie zesz³ego roku. Tylko
w ostatnich latach dosz³o tu do 108
zdarzeñ, kolizji i wypadków koñcz¹cych siê du¿ymi obra¿eniami, trwa³ym kalectwem, a nawet œmierci¹.
Czy trzeba wiêcej ofiar i ludzkich tragedii, aby zareagowano na nasz s³uszny protest i wybudowano tu sygnalizacjê œwietln¹ lub rondo, które sprawi¹, ¿e przejazd przez krajow¹ „4”
stanie siê wreszcie bezpieczny? –
mówi³ podczas blokady Stanis³aw Bochenek, so³tys Góry Ropczyckiej i prezes Stowarzyszenia.
Protest rozpocz¹³ siê o godzinie 9.00 i pierwotnie mia³ trwaæ
godzinê, jednak¿e zosta³ skróco-
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ny, ze wzglêdu na wyd³u¿aj¹c¹
siê kolejkê samochodów ciê¿arowych. Organizatorzy nie mieli na celu utrudniania za wszelk¹
cenê ¿ycia kierowcom, lecz pragnêli zwróciæ uwagê na problem, którego zdaj¹ siê nie dostrzegaæ decydenci w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad.
Wœród zadañ realizowanych
przez GDDKiA w bie¿¹cym roku
w ramach Programu Redukcji
Ofiar Œmiertelnych nie znalaz³a
siê poprawa bezpieczeñstwa na
skrzy¿owaniu w Górze Ropczyc- Stanisław Wozowicz i Stanisław Bochenek informują o oczekiwaniach mieszkańców
kiej. Wyt³umaczeniem jest brak w kwestii przebudowy skrzyżowania.
œrodków. Jak zapewnia rzecznik
prasowy rzeszowskiego oddzia³u
GDDKiA – Budowa sygnalizacji
œwietlnej na skrzy¿owaniu w Sêdziszowie M³p. zosta³a przez nas zg³oszona do Programu i znajduje siê w
nim. Do realizacji przyst¹pimy jak
tylko przyznane zostan¹ na to pieni¹dze. W tym roku jednak szanse na
realizacjê tego zadania s¹ niewielkie.
W odpowiedzi w³adze Stowarzyszenia zapowiadaj¹ dalsze
blokady, je¿eli nic w sprawie poprawy bezpieczeñstwa siê nie W wyniku blokady utworzył się korek. O bezpieczeństwo zadbała Policja.
zmieni.
Fot. (3) J. Maroń
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Gminne inwestycje
Przebudowa i remont ulic: Krótkiej,
Rynek i Wyspiańskiego w Sędziszowie
Małopolskim
Przedmiotem zadania jest
przebudowa i remont ulic: Krótkiej, Rynek i Wyspiañskiego w Sêdziszowie Ma³opolskim. Zakres
rzeczowy robót obejmuje:
- przebudowê jezdni na d³ugoœci 591 mb (ulice Krótka, Rynek i Wyspiañskiego),
- remont chodników w ci¹gu
ulic: Krótka, Rynek i Wyspiañskiego o powierzchni 1 453 m2,
- remont kanalizacji deszczowej
na d³ugoœci 333 mb,
- budowê zatoki parkingowej na
6 stanowisk przy ulica Wyspiañskiego (od strony zachodniej,
przy ulicy Bednarskiej),
- budowê zatoki parkingowej na
10 stanowisk przy ulicy Wyspiañskiego (przy Szpitalu Powiatowym),
- odtworzenie 18 miejsc postojowych poprzez malowanie linii segregacyjnych,
- utworzenie 4 miejsc parkingowych dla osób niepe³nosprawnych,
- odtworzenie 4 przejœæ dla pieszych,
- monta¿ 99 metrów porêczy
ochronnych ³añcuchowych na
chodnikach separuj¹cy ruch
pieszy od ruchu ko³owego przy
szko³ach oraz skrzy¿owaniach
z drog¹ powiatow¹,
- odtworzenie oznakowania poziomego oraz pionowego, tj.
monta¿ 10 sztuk znaków zakazu, nakazu, informacyjnych
oraz ostrzegawczych,
- monta¿ 1 sztuki progu zwalniaj¹cego U16a w ci¹gu ulicy Wyspiañskiego.
Wartoœæ inwestycji wynosi
693 911,11 z³.
Gmina uzyska³a dofinansowanie w wysokoœci 50% w ramach
Wieloletniego Programu „Narodowy Program Przebudowy
Dróg Lokalnych”
Wykonawc¹ zadania jest Eurovia Polska S.A. Bielany Wroc³awskie, ul. Szwedzka 5, 55-040
Kobierzyce.
Planowane zakoñczenie prac
to 30.09.2013 r.
Przebudowa i rozbudowa budynku
Szkoły Podstawowej w Cierpiszu
w celu zmiany sposobu użytkowania
na Dom Ludowy
Zakres inwestycji obejmuje:
- prace wewnêtrzne zwi¹zane
z dostosowaniem obiektu do
potrzeb Domu Ludowego polegaj¹ce na: po³¹czeniu dwóch
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sal, realizacji nowego zaplecza
sanitarnego oraz czêœci gospodarczej (aneks kuchenny);
- prace wewnêtrzne zwi¹zane
z remontem czêœci mieszkalnej
uwzglêdniaj¹ce póŸniejsz¹ ew.
mo¿liwoœæ po³¹czenia z czêœci¹
gminn¹;
- prace zewnêtrzne zwi¹zane
z realizacj¹ tarasu zewnêtrznego zadaszonego od strony
wschodniej istniej¹cego budynku, nowym wejœciem do czêœci
gminnej obiektu (podest, pochylnia dla niepe³nosprawnych, schody), termomodernizacj¹ obiektu oraz nowe pokrycie dachu;
- realizacjê nowego przy³¹cza
energetycznego;
- realizacjê nowej instalacji wewnêtrznej gazowej, elektrycznej, wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz zlokalizowanie nowego zbiornika na nieczystoœci
ciek³e;
- realizacjê miejsc parkingowych
i dojœcia pieszego, wymianê starego ogrodzenia od strony
wschodniej, realizacjê uzupe³niaj¹cej zieleni ozdobnej oraz
elementów ma³ej architektury.
Wartoœæ
inwestycji
to
540 472,68 z³, gmina uzyska³a dofinansowanie w wysokoœci 80%
kosztów kwalifikowalnych ze
œrodków Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich (PROW)
Wykonawc¹ jest RemontowoWytwórcza Spó³dzielnia Pracy
„POKÓJ” z Ropczyc.
Czas realizacji: 17.05.2013 r. –
31.10.2013 r.
Dodatkowe wyposażenie placu zabaw
przy Miasteczku Ruchu Drogowego
w Sędziszowie Małopolskim
Tu¿ przed wakacjami zainstalowano nowe elementy na terenie placu zabaw. Posadowiono
nowe elementy ma³ej architektury, tj.: zestaw zabawowy „Kalina”, zabawka na sprê¿ynie
„Koñ”, zabawka na sprê¿ynie
„Auto”, huœtawka równowa¿nia
dwuosobowa, urz¹dzenie linarne „Drzewko”, karuzela metalowa „Trzmiel”, auto z przyczep¹,
huœtawka podwójna, urz¹dzenie
do gry w kó³ko i krzy¿yk.
Wartoœæ: 35 930,76 z³, z czego
70% kosztów kwalifikowalnych
pochodzi ze œrodków Programu
Rozwoju Obszarów wiejskich
(PROW) – Ma³e Projekty
Wykonawc¹ by³o Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowe „FIGLER” – Henryk Figler,
z Tarnowskich Gór.

Budowa obwodnicy północnej w Sędziszowie Małopolskim – etap I: budowa połączenia ul. Fabryczna- Gumat
wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi
Trwa budowa I etapu obwodnicy pó³nocnej Sêdziszowa M³p.
Zakres rzeczowy robót obejmuje budowê po³¹czenia ul. Fabryczna – Gumat o d³ugoœci 700
mb z kanalizacj¹ deszczow¹ i niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹, przek³adkê sieci gazowej
wysokiego ciœnienia, przek³adkê
sieci gazowej œredniego ciœnienia, przek³adkê sieci wodoci¹gowej, przek³adkê sieci ciep³owniczej, budowê oœwietlenia ulicznego oraz przebudowê i zabezpieczenie linii energetycznych,
rozbiórkê zespo³u budynków gara¿owych.
Wartoœæ wykonanych prac to
4.263.077,63 z³.
Wykonawc¹ jest Miejskie
Przedsiêbiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Rzeszowa.
W kolejnych etapach budowana bêdzie ulica KZ1, która po³¹czy ul. Konopnickiej z ul. Jana
Paw³a II na wysokoœci Alei
1000-lecia oraz po³¹czenie Gumatu z ul. Kolonia w Ropczycach.

Remont drogi gminnej Wolica ŁugowaKrzywa-Podlesie-Potok. Kwota inwestycji – 94 851,45 zł. Wykonawca – Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów
Sp. z o.o., 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6.

Przebudowa i remont ulic: Krótkiej, Rynek i Wyspiańskiego w Sędziszowie
Małopolskim.Wartość inwestycji wynosi
693 911,11 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 50% w ramach
Wieloletniego Programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych”. Wykonawcą zadania jest Eurovia Polska
S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce. Planowane zakończenie prac to 30.09.2013 r.

Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Dolnych wraz
z dobudową sali gimnastycznej.

Przebudowa drogi gminnej w Zagorzycach-Podlasek. Kwota inwestycji –
99 233,69 zł. Wykonawca – Miejskie
Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów sp.
z o.o., 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6.

Przebudowa i rozbudowa budynku OSP
w Wolicy Ługowej oraz zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku OSP na oddział przedszkolny

Budowa obwodnicy północnej w Sędziszowie Małopolskim – etap I: budowa połączenia ul. Fabryczna – Gumat wraz
z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi. Zakres rzeczowy robót obejmuje budowę połączenia ul. Fabryczna- Gumat
o długości 700 mb z kanalizacją deszczową i niezbędną infrastrukturą techniczną, przekładkę sieci gazowej wysokiego ciśnienia, przekładkę sieci gazowej średniego ciśnienia, przekładkę sieci wodociągowej, przekładkę sieci ciepłowniczej, budowę oświetlenia ulicznego oraz przebudowę i zabezpieczenie linii energetycznych, rozbiórkę zespołu
budynków garażowych. Wartość wykonanych prac to 4.263.077,63 zł. Wykonawcą jest Miejskie Przedsiębiorstwo
Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Rzeszowa. W
kolejnych etapach budowana będzie
ulica KZ1, która połączy ul. Konopnickiej z ul. Jana Pawła II na wysokości Alei
1000-lecia oraz połączenie Gumatu z ul.
Kolonia w Ropczycach.
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Najważniejszy jest cel jaki nam przyświeca
– to dobro mieszkańców Sędziszowa i całej gminy
Rozmowa z Bolesławem Jasińskim radnym Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim
Po raz pierwszy sprawuje Pan mandat radnego, dlaczego zdecydował
się Pan kandydować?
Cz³owiek w ró¿nym wieku ma
ró¿ne priorytety. Najpierw szko³a, rodzina, potem praca, zapewnienie bytu najbli¿szym, dzia³ka,
dom. Im jesteœmy w starszym wieku, tym nasze horyzonty siê poszerzaj¹ i zaczynamy mocniej interesowaæ siê swoim otoczeniem, ulic¹, osiedlem, miastem
i gmin¹. Lokalnym wydarzeniom,
sukcesom i pora¿kom, wyzwaniom i oczekiwaniom mo¿na poœwiêciæ wiêcej czasu. Dlatego, po
licznych namowach i sugestiach
ze strony znajomych, zdecydowa³em siê kandydowaæ i sp³acaæ
kredyt zaufania. Bycie radnym
nie jest prostym zadaniem, ale
nikt nie mówi³, ¿e bêdzie lekko.
Jak z perspektywy ponad dwóch lat,
ocenia Pan pracę radnego. Czy to
jest to, czego się Pan spodziewał?
Czy coś Pana zaskoczyło?
Mo¿na powiedzieæ, ¿e z perspektywy blisko trzech lat. Mimo
to wci¹¿ pojawiaj¹ siê nowe okolicznoœci, wyzwania i dynamiczne sytuacje, dziêki którym zbieram doœwiadczenia i ewoluujê.
Zacznê od tego, ¿e nie spodziewa³em siê, ¿e Rada Miejska
w niektórych sprawach ma niewielkie pole manewru, a w innych a¿ tak du¿o do powiedzenia. Chodzi g³ównie o ustawy
i rozporz¹dzenia rz¹dowe. Coraz wiêcej niewygodnych decyzji zostaje przerzuconych na samorz¹d lokalny. Mam na myœli
ustawê o przedszkolach i ostatnio niefortunn¹ ustawê tzw.
œmieciow¹. Zrobiliœmy co mogliœmy i z tych dwóch bubli ustawowych wycisnêliœmy to, co najbardziej korzystne dla mieszkañców. W efekcie op³aty za przedszkola zmniejszy³y siê, a op³aty za
wywóz œmieci, po wielogodzinnych i wielokrotnych posiedzeniach klubowych, komisyjnych
i sesyjnych obni¿yliœmy maksymalnie. Najwiêksz¹ korzyœæ na
tym odnieœli mieszkañcy, bo
g³ównie z myœl¹ o nich podejmowaliœmy te uchwa³y.
Czêsto mamy zwi¹zane rêce
poprzez odgórn¹ ustawê rz¹-
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Wiek: 42 lata
Wykształcenie: wyższe pedagogiczne
Rodzina: żona Renata, córka Paulina 19 lat, syn Gracjan 12 lat
Wykonywany zawód: nauczyciel
wychowania fizycznego Gimnazjum
w Sędziszowie Małopolskim
dow¹. Proszê sobie wyobraziæ, ¿e
ustawodawca jako jedn¹ z metod
naliczania op³at za wywóz œmieci
poda³ iloœæ zu¿ytej wody. Na
szczêœcie uda³o siê nam znaleŸæ
consensus i zastosowaæ inn¹ metodê, sensown¹ i sprawiedliwsz¹.
Innym kuriozum ustawodawczym jest koniecznoœæ uchwa³y
dotycz¹cej cen wody. Mimo, ¿e
jesteœmy przewa¿nie przeciwni
podwy¿kom i nie podejmujemy
uchwa³y, to podwy¿ki i tak
wchodz¹ w ¿ycie, bo nasz sprzeciw nie ma ¿adnego znaczenia.
Dlaczego wiêc pochylamy siê
nad uchwa³¹, która nie ma ¿adnej mocy? Tylko dlatego, ¿e ustawodawca tak to sobie wymyœli³
i zapisa³. Pochyliæ za to nie mo¿emy siê nad ewentualn¹
uchwa³¹ dotycz¹c¹ konkretnych
dzia³añ przeciwpowodziowych,
mo¿emy jedynie wystosowaæ
apel do Urzêdu Marsza³kowskiego. Nie jesteœmy w³adni uchwa³odawczo równie¿ wobec planowanych poczynañ PKP PLK.S.A
w naszym mieœcie.
Jeœli chodzi o decyzje du¿ej
rangi to od nas zale¿y m.in.
uchwalenie bud¿etu i udzielenie
absolutorium burmistrzowi.
Działa Pan z Komisjach Oświaty
i Kultury oraz Zdrowia, Spraw
Socjalnych i Sportu, więc pewnie
problematyka ta jest Panu najbliższa. Co udało się zrealizować? Jakie
widzi Pan najistotniejsze problemy
do rozwiązania w tych obszarach?
Jak dot¹d bra³em udzia³ we
wszystkich posiedzeniach obu
komisji. Najbardziej niepokoi
coraz ni¿sza subwencja rz¹dowa
na oœwiatê. W tym roku z bud¿etu gminy dok³adamy do oœwiaty
oko³o 11 mln z³. Na szczêœcie
radni rozumiej¹ tê koniecznoœæ.
Dziêki temu mamy piêkne bazy
lokalowe szkó³ i zabezpieczone

buj¹cym. Ciê¿ko pogodziæ siê
z szar¹ rzeczywistoœci¹ spo³eczn¹
tj. bezrobociem i ubóstwem.
Coraz wiêcej osób uprawia „survival” czyli sztukê przetrwania
do pierwszego. Jest to problem,
który dotyczy nie tylko nas, ale
ca³ego kraju. Staramy siê stworzyæ dogodne warunki do inwestycji, a tym samym utworzenia
miejsc pracy. Pod te potrzeby
uchwalamy plan zagospodarowania przestrzennego i zwalniamy potencjalnych inwestorów
z podatku. Jest szansa, ¿e Hispano-Suiza lub jej pokrewna firma
mocno siê rozbuduje i rozwinie
na kilku hektarach terenu w Sêdziszowie M³p.
Jako kibic „Lechii” mocno wierzê, ¿e nasza dru¿yna na swoje
stulecie w przysz³ym roku wywalczy awans do IV ligi. Uwa¿am, ¿e
klub z takimi tradycjami, obiektem, zapleczem powinien wystêpowaæ na tym szczeblu rozgrywek, bo miasto Sêdziszów zas³uguje przynajmniej na IV ligê.
Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom kibiców z mojej inicjatywy i kilku kolegów z Gimnazjum
w Sêdziszowie utworzyliœmy UKS
„MARBA” Sêdziszów M³p., klub
siatkarski, w którym prowadzone by³y od stycznia do czerwca
bie¿¹cego roku treningi pod
okiem doœwiadczonej trenerki.
Koñcem sierpnia wznawiamy treningi, aby w paŸdzierniku przyst¹piæ do rozgrywek III ligi ¿eñskiej seniorek. Kadrê dru¿yny stanowi¹ miejscowe dziewczêta,
uczennice i absolwentki klas
sportowych naszego gimnazjum.
Jesteœmy wdziêczni sponsorom
wspieraj¹cym nasz klub, którzy
z du¿¹ ¿yczliwoœci¹ podeszli do
naszego projektu. S¹ to: Wêglobud, Firma ¯elazny, Vertipol, Veolia, Vitafarm, Afrodyta, MotoHurt, PGKiM. Ju¿ dziœ zapraszamy kibiców na mecze, które odbywaæ siê bêd¹ na hali sêdziszowskiego gimnazjum przy ulicy
ks.Maci¹ga – wstêp bezp³atny.

jest ich funkcjonowanie. Nikogo z rady nie trzeba przekonywaæ, ¿e inwestycja w dzieci to
najlepsza inwestycja.
Nie tylko ja oœwiatê gminn¹
traktujê priorytetowo. Uchwa³y
dotycz¹ce oœwiaty nazywam ¿artobliwie „hybrydowymi” tzn. jednog³oœnie zasilanymi z trzech
Ÿróde³ tj. g³osami radnych Ziemi Sêdziszowskiej, Prawa i Sprawiedliwoœci i Porozumienia Samorz¹dowego. Dziêki podjêciu
stosownych uchwa³ przeze mnie
i moich kolegów z Rady Miejskiej
i wsparciu œrodkami UE uda³o
siê sfinansowaæ m.in.: termomodernizacjê budynków Gimnazjum w Sêdziszowie, monta¿ instalacji s³onecznej i kompleksowy remont starszego budynku
przy ul. Jana Paw³a II; wykonanie zewnêtrznego remontu i elewacji budynku Domu Kultury
w Sêdziszowie; budowa ulicy
Wspólnej i dziêki temu komfortowy dojazd do kompleksu boisk „Orlik”; budowa oœwietlenia
na ulicy Sportowej – dojazd do
stadionu „Lechii”.
W przysz³ym roku planowane
jest zainstalowanie oœwietlenia
trybun i bocznego boiska „Lechii”. Dodatkowo na Wolicy
£ugowej powsta³a piêkna filia
Przedszkola nr 1 z imponuj¹cym
placem zabaw co zapewne roz³aduje temat przyjêæ do przedszkoli. Ju¿ 1 wrzeœnia tego roku
zostanie oddane do u¿ytku.
W Zagorzycach Dolnych trwa
budowa sali gimnastycznej z wêz³em sanitarnym i rozbudowa
szko³y.
Jeœli chodzi o sprawy socjalne
to na ukoñczeniu jest ju¿ budynek socjalny w Wolicy Piaskowej Proszę rozszyfrować nazwę „MARBA”
S¹ to skróty pierwszych imion
z 12 mieszkaniami. Na ostatniej
sesji zosta³a powo³ana komisja za³o¿ycieli klubu: MAR – Marek
mieszkaniowa do przydzia³u
tych¿e mieszkañ ludziom potrzeciąg dalszy na str. 6
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ciąg dalszy ze str. 5
Antosz, Mariusz Bielecki, B-Boles³aw Jasiñski, A – Andrzej Szczypek.

sklepie, w pracy) dziel¹ siê swoimi zapytaniami, bol¹czkami,
oczekiwaniami, a czasem pretensjami. Ze wszystkim tym idê
na posiedzenia klubowe i komisje, przedstawiam te sprawy w
imieniu mieszkañców radzie i
burmistrzowi. Z kolei póŸniej
staram siê misternie przybli¿yæ
co zosta³o uchwalone, a tak¿e
jakie decyzje zosta³y podjête w
nurtuj¹cych sprawach. Wachlarz spraw jest bardzo szeroki
pocz¹wszy od sprz¹tania miasta,
remontu dróg, a¿ po indywidualne wizje urbanistyczne .¯yczy³bym sobie, aby „non possumus”
(z ³ac. nie mo¿emy) nigdy nie by³o
wypowiedziane wobec naszych
mieszkañców.

Czy dobrze współpracuje się Panu
w obecnym składzie Rady Miejskiej?
Radni w wiêkszoœci s¹ to ludzie
oddani swym miejscowoœciom,
doskonale znaj¹cy ich specyfikê
i potrzeby mieszkañców, aktywni, dzia³aj¹cy w lokalnych stowarzyszeniach i organizacjach.
Wszystkich radnych traktujê po
kole¿eñsku, wielu z nich zna³em
jeszcze przed wspó³prac¹ w Radzie Miejskiej. Niespecjalnie postrzegam ich te¿ jako przedstawicieli osobnych klubów. Najwa¿niejszy jest cel jaki nam wszystkim
przyœwieca tj. dobro mieszkañ- Gdyby udało się pozyskać dodatkoców Sêdziszowa i ca³ej gminy.
we, nieprzewidziane środki finansowe, na co należałoby je przeznaczyć
Z jakimi problemami zwracają się do w pierwszej kolejności?
Pana mieszkańcy naszej gminy?
Pomimo, ¿e le¿y to w gestii
Do swych zadañ staram siê GDDKiA, która wybitnie lekcepodchodziæ powa¿nie i odpo- wa¿y Sêdziszów to dla dobra miawiedzialnie. Mieszkañcy niemal sta i gminy przeznaczy³bym œrodna ka¿dym kroku (na ulicy, w ki na budowê ronda na skrzy¿o-

Gminne zawody strażackie
W niedzielę 23 czerwca 2013 roku na stadionie Lechii w Sędziszowie Młp. odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek OSP z terenu Gminy Sędziszów Młp.

waniu A4 z ulic¹ Wêglowskiego
i drog¹ do Góry Ropczyckiej,
gdzie niedawno protestowaliœmy
przeciwko opiesza³oœci GDDKiA.
Ponadto na rondo na skrzy¿owaniu A4 z drog¹ z Sêdziszowa na Sielec. PKP PLK S.A. zamknê³o ju¿ na zawsze przejazd
przez tory na ulicy Ksiê¿omost
i tym samym jeden wjazd do Sêdziszowa. Ruch z tego przejazdu zosta³ automatycznie przeniesiony na wspomniane skrzy¿owanie i zrobi³o siê tam jeszcze
bardziej niebezpiecznie i t³ocznie. Wiedz¹ coœ o tym osoby
je¿d¿¹ce codziennie w stronê
Rzeszowa oraz mieszkañcy ulicy
Ksiê¿omost, pod¹¿aj¹cy do centrum przez obwodnicê. Co prawda wzd³u¿ torów PKP obieca³o
drogê, ale przecie¿ od jej budowy powinni zacz¹æ modernizacjê linii. Mam w zwi¹zku z tym
sceptyczne przeczucia. Bezpieczne skomunikowanie pozwoli³oby na rozwój infrastruktury w stronê po³udniow¹.
Jest wiele innych potrzeb, np.
budowa ulic: Blich, Po³udnioKlasyfikacja końcowa
w poszczególnych kategoriach:
Grupa A mężczyzn:
1. OSP Czarna Sędziszowska
2. OSP Góra Ropczycka
3. OSP Krzywa
4. OSP Cierpisz
5. OSP Boreczek
6. OSP Ruda
7. OSP Zagorzyce Górne
8. OSP Sędziszów Małopolski
9. OSP Zagorzyce Dolne
10. OSP Będziemyśl
11. OSP Borek Wielki
12. OSP Kawęczyn Sędziszowski
13. OSP Klęczany
14. OSP Wolica Piaskowa
15. OSP Szkodna
16. OSP Wolica Ługowa
Grupa C kobiet:
1. OSP Boreczek
2. OSP Zagorzyce Dolne
3. OSP Zagorzyce Górne

W zawodach udzia³ wziê³o 16
mêskich dru¿yn i 3 dru¿yny ¿eñskie. Dru¿yny mêskie reprezentowane by³y przez wszystkie jednostki OSP z naszej gminy,
a wœród dru¿yn ¿eñskich swoich
przedstawicieli mia³y jednostki
OSP Boreczek, Zagorzyce Dolne oraz Zagorzyce Górne. Poza
zawodami wyst¹pi³a te¿ m³odzie¿owa dru¿yna po¿arnicza dzia- Burmistrz Kazimierz Kiełb pogratulował
³aj¹ca przy Gimnazjum w Czar- zwycięstwa i wręczył nagrodę w formie
nej Sêdziszowskiej która da³a czeku na zakup sprzętu pożarniczego.
pokaz sprawnego rozwiniêcia linii gaœniczej.
Wœród goœci obecnych byli: Kazimierz Kie³b – Burmistrz Sêdziszowa M³p., Jan Maroñ – Sekretarz Gminy, Jacek Róg – Komendant Powiatowy PSP w Ropczycach, Zarz¹d Gminny ZOSP RP
w Sêdziszowie M³p. na czele z Prezesem Eugeniuszem Alberskim.
Zawody sk³ada³y siê z dwóch
konkurencji: biegu sztafetowego z przeszkodami 7x50 m oraz
æwiczeñ bojowych. Komisjê sêdziowsk¹ stanowili pracownicy
Komendy Powiatowej PSP
w Ropczycach, a przewodniczy³
jej m³. brygadier Janusz Piczak. W zawodach uczestniczyły także drużyny dziewczęce.
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wej, Jagielloñskiej, kolejne etapy obwodnicy pó³nocnej Sêdziszowa, czy pozosta³ych ulic na
Rêdzinach.
Gdyby by³y œrodki na ³¹cznik
nowo wybudowanej autostrady
z A4, zapewne by³by on zlokalizowany tak, jak pierwotnie zamierzano, za ¿elaznym mostem
w stronê zachodni¹ za miastem,
a nie bieg³ przez Osiedle M³odych, tj. ulic¹ Fabryczn¹, Kroczki i planowanym wiaduktem na
ulicy Partyzantów.
Kolejna rzecz to budowa sal
gimnastycznych w nielicznych
szko³ach, w których ich jeszcze
nie ma i oczywiœcie basen kryty
w Sêdziszowie.
Czy pamięta Pan tytuł ostatnio
przeczytanej książki?
Tak, ca³kiem niedawno przeczyta³em ksi¹¿kê o ks. Janie Twardowskim: „Autobiografia. Myœli
nie tylko o sobie 1915-1959” i drugi tom z tej serii tylko do 2006 r.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Benedykt Czapka

Fot. J. Maroń

Nowy sprzęt dla
strażaków z Krzywej
Jednostka OSP w Krzywej
w dn. 29 lipca br. wzbogaci³a siê
o zestaw hydrauliczny firmy WEBER HYDRAULIK dla potrzeb
ratownictwa drogowego. W
sk³ad tego zestawu wchodzi agregat hydrauliczny V50T+SAH20,
rozpieracz RSX180-80PLUS i no¿yce SP49. Wartoœæ tego sprzêtu to 55.000 z³, a œrodki pochodz¹ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 20.000 z³, MSWiA (dotacja
dla jednostek nale¿¹cych do
Krajowego Systemu RatowniczoGaœniczego) – 20.000 z³, OSP
Krzywa – 5.000 z³ i Gminy Sêdziszów M³p. – 10.000 z³.
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XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.
Kolejna XXVIII Sesja Rady
Miejskiej zwana „absolutoryjną” odbyła się w dniu 27
czerwca br.
W pierwszej czêœci posiedzenia Rady udzia³ wziêli Pan Stanis³aw Stachura – Dyrektor Podkarpackiego Zarz¹du Melioracji
i Urz¹dzeñ Wodnych w Rzeszowie, Pan Micha³ Marsza³ek oraz
Pan Pawe³ Widawski projektanci z warszawskiego biura BIPROMEL, Pan Ryszard £êgiewicz –
Prezes Hispano-Suiza w Sêdziszowie M³p., przedstawiciele Stowarzyszenia „Nurt” z Sêdziszowa
M³p. oraz mieszkañcy Zagorzyc
i Góry Ropczyckiej. Pan Dyrektor Stachura potwierdzi³, ¿e
PZMiUW zdecydowa³ o budowie w Górze Ropczyckiej zbiornika suchego z ma³¹ retencj¹.
Zbiornik ten przyjmie falê powodziow¹ magazynuj¹c 2.300
tys. m3 wody, co pozwoli na obni¿enie fali powodziowej prawie
o 2,5 m. Zapora czo³owa bêdzie
mia³a d³ugoœæ 468 m, a koszt inwestycji z wykupem gruntów to
oko³o 42 mln z³. W chwili obecnej projekt jest ju¿ gotowy
i trwaj¹ prace zwi¹zane z wydawaniem decyzji œrodowiskowej.
Rada Miejska w Sêdziszowie
M³p. zwróci³a siê do w³adz samorz¹dowych Województwa Podkarpackiego z apelem o przyœpieszenie prac zwi¹zanych z budow¹ zabezpieczeñ przeciwpowodziowych na terenie Gminy
Sêdziszów M³p. podejmuj¹c
uchwa³ê w sprawie apelu do
Marsza³ka, Zarz¹du i Sejmiku
Województwa Podkarpackiego
dotycz¹cego przyœpieszenia
prac zwi¹zanych z budow¹ zabezpieczeñ przeciwpowodziowych na terenie Gminy Sêdziszów M³p.

Mieszkańcy licznie przybyli na sesję, by wysłuchać informacji o stanie prac nad zabezpieczeniem miasta przed powodzią.

Stanisław Stachura – Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie oraz Ryszard Łęgiewicz – Prezes Hispano-Suiza podczas sesji.

budowê kanalizacji sanitarnej
w Klêczanach i Bêdziemyœlu
wraz z czêœciow¹ przebudow¹
wodoci¹gu – 35.976 z³,
* dokumentacja na budowê
kanalizacji sanitarnej w Czarnej Sêdziszowskiej – 42.000 z³,
* budowa kanalizacji sanitarnej w Borku Wielkim –
Nastêpnie Radni wys³uchali
1.679.921 z³.
sprawozdania Burmistrza z wykonania bud¿etu gminy za w dziale „wytwarzanie i zaopa2012 r. Dochody zosta³y wykonatr ywanie w energiê elekne w wysokoœci 62.091.473 z³ co
tryczn¹, gaz i wodê”
stanowi 98,8 %, a wydatki w kwo- * uporz¹dkowanie gospodarki
cie 62.286.611 z³ i zosta³y zrealiwodnej w Gminie Sêdziszów
zowane w 96,5 %. Po stronie wyM³p., etap II – rozbudowa
datków najwiêksze pozycje to:
i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Sêdziszowie M³p.
w dziale „rolnictwo i ³owiec– 2.021.503 z³.
two”
* opracowanie dokumentacji w dziale „transport i ³¹czbudowlano-wykonawczej na
noœæ”
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* remonty cz¹stkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej –161.256 z³,
* remonty cz¹stkowe dróg
o nawierzchni t³uczniowej –
179.182 z³,
* konserwacje rowów – 213.925 z³,
* zimowe utrzymanie dróg –
141.081 z³,
* remonty dróg uszkodzonych
wskutek powodzi – 587.661 z³,
w tym:
- remont drogi gminnej
Szkodna – Budzisz –
407.835 z³,
- remont drogi gminnej Krzywa – Podlesie – Potok –
179.826 z³,
* budowa obwodnicy pó³nocnej w Sêdziszowie M³p. etap I
– budowa po³¹czenia ul. Fabryczna – Gumat – 992.039 z³,
* dokumentacja projektowo-

Sprawozdanie Burmistrza z wykonania
budżetu gminy za 2012 r. poprzedziło głosowanie nad udzieleniem absolutorium.
Fot.(3) J. Maroń

*

*

*
*

*

*

kosztorysowa na budowê drogi obwodnicy pó³nocnej w Sêdziszowie M³p. – 36.800 z³,
przebudowa drogi gminnej
w Górze Ropczyckiej (Nawsie)
– 129.396 z³,
przebudowa drogi gminnej
w Szkodnej – Placówka –
126.565 z³,
przebudowa drogi gminnej
w Rudzie – Zagacie – 127.277 z³,
przebudowa drogi gminnej
w Wolicy Piaskowej – Zam³ynie – 105.045 z³.
przebudowa drogi gminnej
w Zagorzycach – Lipie –
98.898 z³,
dokumentacja na przebudowê drogi wraz z rozbiórk¹
i budow¹ mostu, budow¹
chodnika oraz odwodnieniem
ciąg dalszy na str. 8
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ciąg dalszy ze str. 7
w ci¹gu drogi gminnej relacji
Borek Wielki – Porêby – Pustki – 60.000 z³,
* budowa chodnika dla pieszych wzd³u¿ drogi powiatowej
w Kawêczynie Sêdz. –
553.927 z³,
w dziale „administracja publiczna”
* utrzymanie Urzêdu –
4.070.479 z³,
* diety dla radnych, so³tysów
i przewodnicz¹cych zarz¹dów
osiedlowych – 213.990 z³,
* promocja gminy – 53.347 z³.
w dziale „gospodarka mieszkaniowa”
* budowa jednego zespo³u budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem
na lokale socjalne w miejscowoœci Wolica Piaskowa –
500.000 z³.
w dziale „bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa”
* bie¿¹ce utrzymanie 16 jednostek OSP – 205.824 z³,
* zakup samochodu stra¿ackiego dla OSP w Klêczanach –
30.000 z³,
* zakup samochodu stra¿ackiego dla OSP w Kawêczynie –
39.000 z³.
w dziale „obs³uga d³ugu publicznego”
* sp³ata odsetek od wyemitowanych obligacji – 994.718 z³,
w dziale „oœwiata i wychowanie”
* bie¿¹ce utrzymanie 14 szkó³
podstawowych, w których
obowi¹zek szkolny realizuje
1.560 uczniów – 13.670.567 z³,
* bie¿¹ce utrzymanie 3 gimnazjów, w których obowi¹zek
szkolny realizuje 820 uczniów
– 6.564.409 z³,
* bie¿¹ce utrzymanie 4 przedszkoli, do których uczêszcza
292 dzieci – 1.556.905 z³,
* bie¿¹ce utrzymanie 15 oddzia³ów przedszkolnych przy szko³ach podstawowych, do których uczêszcza 256 dzieci –
961.002 z³,
* bie¿¹ce utrzymanie Zespo³u
Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli –
722.358 z³,
* dowo¿enie ok. 482 uczniów
do szkó³ – 355.102 z³,
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* dokszta³canie i doskonalenie
nauczycieli – 37.904 z³,
* utrzymanie 6 sto³ówek szkolnych, z których korzysta 1.845
dzieci – 1.587.047 z³,
* na inwestycje przeznaczono –
1.454.741 w tym:
- przebudowa i rozbudowa
Szko³y Podstawowej w Zagorzycach Dolnych o salê gimnastyczn¹ wraz z urz¹dzeniami technicznymi –
979.622 z³,
- przebudowê i rozbudowa
budynku komunalnego
w Wolicy £ugowej dla potrzeb
przedszkola – 436.187 z³.
* na prace remontowe w placówkach oœwiatowych wydatkowano kwotê 428.733 z³,
w tym na:
- remont ³azienek w Przedszkolu nr 2 w Sêdziszowie
M³p. – 56.238 z³,
- remont mieszkania s³u¿bowego z przeznaczeniem na
salê dydaktyczn¹, remont
muru oporowego, naprawa
ogrodzenia, zakup i monta¿
wymiennika c.o. w Szkole
Podstawowej nr 2 w Sêdziszowie M³p. – 70.954 z³,
- remont korytarza dolnego
i szatni, monta¿ drzwi wejœciowych, remont kanalizacji deszczowej w Szkole
Podstawowej w Kawêczynie
– 59.902 z³,
- remont ³azienki uczniowskiej i montowanie podgrzewaczy w Szkole Podstawowej w Boreczku – 40.148 z³,
- remont ubikacji, malowanie sal, montowanie podgrzewaczy, czyszczenie instalacji c.o., siatka i drut do wykonania ogrodzenia przy
parkingu w Szkole Podstawowej w Czarnej Sedz. –
24.085 z³,
- remont zaplecza sanitarnego przy sali gimnastycznej,
naprawa pod³óg, wykonanie ogrodzenia od strony
pó³nocnej, wykonanie remontu i przygotowanie pomieszczenia na zainstalowanie sprzêtu zakupionego
w ramach projektu „Cyfrowa szko³a” w Szkole Podstawowej w Krzywej – 21.499 z³,
- naprawa pêkniêæ na œcianach w sali gimnastycznej,
odgrzybianie i malowanie
pó³nocnej œciany elewacji,
wymiana okien, naprawa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Wolicy

Piaskowej – 22.253 z³,
* projekt realizowany ze œrod- remont pomieszczenia arków Europejskiego Funduszu
chiwum, renowacja drzwi
Rozwoju Regionalnego w rawejœciowych, remont sali
mach RPO pn. „Rewitalizacja
konferencyjnej, wymiana
centrum zabytkowego postolarki okiennej w budynprzez zwiêkszenie estetyki
ku Zespo³u Obs³ugi Szkó³
i funkcjonalnoœci przestrzeni
i Przedszkoli – 21.765 z³.
publicznej w Sêdziszowie M³p.”
– 353 026 z³.
w dziale „ochrona zdrowia”
* realizacja gminnego progra- w dziale „kultura fizyczna
mu profilaktyki i rozwi¹zywai sport”
nia problemów alkoholowych * dotacja celowa dla klubów
– 355.707 z³,
sportowych na realizacjê zadañ w zakresie upowszechniaw dziale „pomoc spo³eczna”
nia sportu masowego i kultu* œwiadczenia rodzinne, œwiadry fizycznej w drodze konkurczenia z funduszu alimentacyjsu ofert 194.000 z³
nego oraz sk³adki na ubezpieZad³u¿enie gminy z tytu³u zaczenia emerytalne i rentowe ci¹gniêtych po¿yczek oraz wyz ubezpieczenia spo³ecznego emitowanych obligacji na koniec
– 8.660.516 z³,
2012 r. wynosi³o 15.545.810, co
* zasi³ki i pomoc w naturze – stanowi 25% zrealizowanych
672.078 z³,
dochodów.
* dodatki mieszkaniowe –
129720 z³,
Rada Miejska po wys³uchaniu
* utrzymanie Miejsko–Gminne- sprawozdania Burmistrza z wygo Oœrodka Pomocy Spo³ecz- konania bud¿etu, po zapoznanej – 981.732 z³,
niu siê z opini¹ Komisji Rewizyj* us³ugi opiekuñcze i specjali- nej i Regionalnej Izby Obrastyczne us³ugi opiekuñcze – chunkowej w Rzeszowie w tej
273.423 z³,
sprawie podjê³a nastêpuj¹ce
uchwa³y:
w dziale „edukacyjna opieka * w sprawie zatwierdzenia sprawychowawcza”
wozdania finansowego gminy
za rok 2012 wraz ze sprawoz* utrzymanie 2 œwietlic przy SP
daniem z wykonania bud¿etu.
nr 2 oraz SP nr 3 w Sêdziszo* w sprawie udzielenia absoluwie – 61.537 z³,
torium Burmistrzowi Sêdzi* wyp³atê stypendiów dla 525
szowa M³p. za 2012 r.
uczniów oraz zasi³ków dla 10
uczniów – 290.160 z³,
Następnie Rada podjęła
* wyprawki szkolne dla 280
jeszcze 9 innych uchwał:
uczniów – 58.212 z³,
w dziale „gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska”
* utrzymanie czystoœci na terenie miasta i wsi – 310.330 z³,
* utrzymanie zieleni na terenie
miasta – 32.915 z³,
* oœwietlenie ulic, placów i dróg
– 625.629 z³,
* budowa oœwietlenia przy
ul. Sportowej w Sêdziszowie
M³p. – 29.883 z³,
* budowa oœwietlenia ulicznego
w Czarnej –Wólka – 43.731 z³.
w dziale „kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego”
* dotacja podmiotowa dla Miejsko–Gminnego Oœrodka Kultury w Sêdziszowie M³p. –
1.435.000 z³,
* koszty administrowania domami ludowymi – 20.050 z³,
* koszty utrzymania domów ludowych 106.096 z³,

1. Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Sędziszów Młp.
W wykazie przedsiêwziêæ do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Rada Miejska wprowadzi³a
zmiany dotycz¹ce:
* zwiêkszenia zakresu wykonywania przedsiêwziêcia pn.
„Przebudowa i rozbudowa
budynku OSP w Wolicy £ugowej dla potrzeb przedszkola”
o kwotê 40.000 z³ z przeznaczeniem na roboty dodatkowe.
* zmniejszenia zakresu wykonywania przedsiêwziêcia pn.
„PSeAP – Podkarpacki System
e-Administracji Publicznej”
w 2013 r. o kwotê 245.684 z³.
* zwiêkszenia zakresu wykonywania przedsiêwziêcia pn.
„PSeAP – Podkarpacki System
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e-Administracji Publicznej”
œci Szkodna – 60.000 z³,
w 2014 r. o kwotê 245.684 z³. * zwrot dotacji z tytu³u zwrotu
nienale¿nie pobranego zasi³2. Uchwała w sprawie zmiany
ku sta³ego – 519 z³,
uchwały budżetowej Gminy Sędzi- * zwrot dotacji z tytu³u nienaszów Młp. na rok 2013 nr XXIII/
le¿nie pobranych œwiadczeñ
195/13 z dnia 29 stycznia 2013 r.
rodzinnych – 5.000 z³,
* zwrot odsetek od dotacji z tytuRadni dokonali zmian w bu³u nienale¿nie pobranych œwiadd¿ecie Gminy na 2013 polegaj¹czeñ rodzinnych – 5.000 z³,
cych na:
* op³atê za osoby umieszczone
1. Zwiêkszeniu dochodów bie¿¹w Domu Pomocy Spo³ecznej
cych bud¿etu o kwotê 73.671
w Rudzie – 3.152 z³,
z³, w tym z tytu³u:
* uruchomienie i utrzymanie
* dotacji celowej z Wojewódzgminnego GEOPORTALU –
twa Podkarpackiego z prze40.000 z³.
znaczeniem na modernizacje 5. Zwiêkszeniu wydatków maj¹tdróg dojazdowych do grunkowych bud¿etu o kwotê
tów rolnych – 60.000 z³,
170.760 z³ z przeznaczeniem
* rozliczeñ z lat ubieg³ych
na:
(zwrot nienale¿nie pobranych * zakup samochodu osobowoœwiadczeñ rodzinnych) –
dostawczego na potrzeby
5.000 z³,
Urzêdu Miejskiego – 40.000 z³,
* odsetek od nienale¿nie pobra- * zakup zestawu hydraulicznego
nych œwiadczeñ rodzinnych –
dla OSP w Krzywej – 55.000 z³,
5.000 z³,
* roboty dodatkowe na zadaniu
* zwrotu nienale¿nie pobrane„Przebudowa i rozbudowa
go zasi³ku sta³ego – 519 z³,
budynku OSP w Wolicy £ugo* op³aty wnoszonej przez rodziwej pod potrzeby przedszkonê za pobyt w Domu Pomocy
la” – 40.000 z³,
Spo³ecznej w Rudzie – 3.152 z³. * zakup serwera na potrzeby
2. Zwiêkszeniu dochodów maj¹tdzia³ania aplikacji GEOPORkowych bud¿etu o kwotê
TAL – 20.000 z³,
45.000 z³, w tym z tytu³u:
* budowê i przebudowê we* dotacji celowej z Wojewódzwnêtrznej instalacji gazowej
kiego Funduszu Ochrony Œrooraz instalacji c.o. na gazowe
dowiska i Gospodarki Wodnej
wraz ze zmian¹ zasilania instaw Rzeszowie na zakup zestalacji c.o. na gazowe w budynwu hydraulicznego dla OSP
ku wielorodzinnym przy
w Krzywej – 20.000 z³,
ul. Rynek 14 w Sêdziszowie
* dotacji celowej z Pañstwowej
M³p.” – 15.760 z³.
Stra¿y Po¿arnej na zakup ze- 6. Zmniejszeniu wydatków bie¿¹stawu hydraulicznego dla OSP
cych bud¿etu o kwotê 119.574
w Krzywej – 20.000 z³,
z³ przeznaczonych na obs³u* œrodków przekazanych przez
gê d³ugu.
OSP w Krzywej na zakup zesta- 7. Zmniejszeniu wydatków mawu hydraulicznego – 5.000 z³,
j¹tkowych bud¿etu o kwotê
3. Zmniejszeniu dochodów ma360.237 z³ przeznaczonych na:
j¹tkowych bud¿etu o kwotê * zadanie „Przebudowa ulic
314.051 z³, w tym z tytu³u:
w Sêdziszowie M³p.: ul. Rynek,
* dotacji celowej z bud¿etu pañKrótka i Wyspiañskiego” –
stwa na realizacje inwestycji
114.553 z³,
i zakupów inwestycyjnych w³a- * projekt pn. „PSeAP – Podkarsnych gmin przeznaczonej na
packi System e-Administracji
dofinansowanie zadania
Publicznej” realizowany w ramach RPO ze œrodków EFRR
„Przebudowa ulic w Sêdziszo– 245.684 z³,
wie M³p.: ul. Rynek, Krótka
i Wyspiañskiego” – 114.553 z³,
* dofinansowania projektu pn. 3. Uchwała w sprawie uchwalenia
zmiany Studium uwarunkowań
„PSeAP – Podkarpacki System
i kierunków zagospodarowania
e-Administracji Publicznej” ze
przestrzennego Miasta i Gminy
œrodków EFRR – 199.498 z³.
Sędziszów Małopolski.
4. Zwiêkszeniu wydatków bie¿¹cych bud¿etu o kwotê
Rada Miejska dokona³a zmia113.671 z³ z przeznaczeniem
ny Studium dla obszarów:
na:
* remont drogi dojazdowej do a)w miejscowoœci Bêdziemyœl,
o powierzchni oko³o 99 ha,
gruntów rolnych w miejscowo-
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po³o¿onego na po³udnie od
drogi krajowej Nr 4, w jej bezpoœrednim s¹siedztwie, przy
wschodniej granicy gminy,
b) w miejscowoœci Borek Wielki
o powierzchni oko³o 95 ha,
po³o¿onego w pó³nocnej czêœci so³ectwa, wzd³u¿ drogi
gminnej,
c)w miejscowoœci Czarna Sêdziszowska dla czêœci dzia³ki nr
2443 i dzia³ki 2444/2 po³o¿onych przy drodze wojewódzkiej.
4. Uchwała w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Borek Wielki.

nych od właścicieli nieruchomości
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Rada Miejska postanowi³a, ¿e
op³ata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzglêdnia:
* wyposa¿enie nieruchomoœci
zamieszka³ych w zabudowie
jednorodzinnej w worki do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych,
* wyposa¿enie nieruchomoœci
zamieszka³ych w zabudowie
wielorodzinnej (wspólnoty
i spó³dzielnie mieszkaniowe)
w pojemniki do selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów
komunalnych zbieranych selektywnie.

Plan obejmuje obszar o powierzchni oko³o 95 ha, po³o¿ony w pó³nocnej strefie so³ectwa
Borek Wielki. G³ównym rysem
zagospodarowania s¹ planowane us³ugi, które zajmuj¹ oko³o 8. Uchwała w sprawie zmiany
70% powierzchni planistycznej.
w uchwale nr XXXII/320/10 Rady
Istotnym elementem projektoMiejskiej w Sędziszowie Młp.
wanego zagospodarowania jest
z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie
zabudowa mieszkaniowa jednookreślenia zasad gospodarowania
rodzinna zlokalizowana w po³unieruchomościami stanowiącymi
dniowej i wschodniej strefie obwłasność Gminy Sędziszów Małoszaru planistycznego.
polski.

5. Uchwała w sprawie uchwalenia
Radni wyrazili zgodê na odst¹miejscowego planu zagospodaro- pienie przez Burmistrza od obowania przestrzennego w miejsco- wi¹zku przetargowego trybu zawości Czarna Sędziszowska.
wierania umów dzier¿awy
w przypadku wydzier¿awiania
Plan obejmuje obszar o po- nieruchomoœci pod handel
wierzchni oko³o 0,29 ha, po³o- i us³ugi o pow. do 100 m2 z ewen¿ony w Czarnej Sêdziszowskiej tualnym prawem zabudowy tymw s¹siedztwie drogi wojewódz- czasowymi obiektami budowlakiej. Dotychczasowe zagospoda- nymi niepo³¹czonymi trwale
rowanie i u¿ytkowanie terenu ty- z gruntem.
powe dla obszarów wiejskich
zmieniono na us³ugowe, o prze- 9. Uchwała w sprawie uchwalenia
regulaminu udzielania pomocy
ciêtnej uci¹¿liwoœci dla s¹siedzmaterialnej o charakterze socjaltwa.
nym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Sędziszów Mało6. Uchwała w sprawie nadania napolski.
zwy ulicy.
Rada nada³a nazwê ulicy na
terenie miejscowoœci Góra Ropczycka po³o¿onej przy wjeŸdzie
do Parku Buczyna oznaczonej
w ewidencji gruntów jako dzia³ka 632/110 – ulica PARKOWA
7. Uchwała w sprawie zmiany
uchwały Nr XXI/177/12 Rady
Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunal-

Rada uchwali³a Regulamin,
który okreœla wysokoœæ, formy,
tryb i sposób udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym uczniom zamieszka³ym na terenie Gminy Sêdziszów
Ma³opolski znajduj¹cym siê
w trudnej sytuacji materialnej
wynikaj¹cej z niskich dochodów
na osobê w rodzinie. Œwiadczeniami pomocy materialnej
o charakterze socjalnym s¹: stypendium szkolne i zasi³ek szkolny.
BIURO RADY MIEJSKIEJ
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W dniu 30 lipca br. odbyła się

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.

Przedszkole w Wolicy Ługowej z zewnątrz.

W trakcie tego posiedzenia
radni wspólnie z so³tysami, przewodnicz¹cymi zarz¹dów osiedli
oraz kierownictwem Urzêdu wizytowali nowe przedszkole
w Wolicy £ugowej. Inwestycja ta
zosta³a zakoñczona 22 lipca br.,
a swoim zakresem obejmowa³a
przebudowê Domu Stra¿aka na
przedszkole. W ramach tego zadania urz¹dzono 4 sale lekcyjne
z zapleczem sanitarnym, pokój
dyrektora, pokój pedagogów,
kuchniê, magazyn, holl oraz szatniê. Ca³y budynek przeszed³
gruntown¹ przebudowê wraz
z termomodernizacj¹, dobudowano klatkê schodow¹ oraz
schody zewnêtrzne, wymieniono stolarkê okienn¹ i drzwiow¹,
wymieniono instalacje, wykonano nowe tynki i elewacjê zewnêtrzn¹. W piwnicy urz¹dzono
cztery pomieszczenia gospodarcze, w jednym z nich znajduje
siê kot³ownia. Przebudowano
równie¿ gara¿ s³u¿¹cy miejscowej jednostce OSP.
Wykonano tak¿e nowe chodniki i dojazdy, ogrodzono ca³¹
nieruchomoœæ, a od strony po³udniowej budynku urz¹dzono
plac zabaw z huœtawkami, piaskownic¹, karuzel¹ i altan¹ oraz
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Radni podziwiali nowe, piękne sale przedszkolne.

boisko wielofunkcyjne z nawierzchni syntetycznej. Od
1 wrzeœnia br. do tego przedszkola uczêszczaæ bêdzie 60 dzieci
3-5 letnich z terenu naszej gminy.
Ca³kowity koszt przedmiotowego
zadania
wyniós³
1.357.055,14 z³. Inwestycja ta
objêta jest wspólnym wnioskiem

z budow¹ sali gimnastycznej
w Zagorzycach Dolnych i gmina
otrzyma dofinansowanie w wysokoœci 952.174 z³. Ponadto na
wyposa¿enie nowego przedszkola gmina przeznaczy³a 482.183 z³,
w tym dofinansowanie w wysokoœci 409.856 z³ z programu Kapita³ Ludzki oraz 72.327 z³ z bu-

Fot. (2) J. Maroń

d¿etu gminy. W ramach tych
œrodków zakupiono zabawki,
ksi¹¿ki, sprzêt biurowy i RTV,
meble, wyposa¿enie kuchni i sanitariatów, kosiarkê do trawy
oraz pokrywane bêdzie wynagrodzenie personelu administracyjnego i posi³ki dla dzieci do
31.07.2014 r.
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inwestycyjne pn. „Przebudowa ulic w Sêdziszowie M³p.:
ul. Rynek, Krótka, Wyspiañskiego” – 15.000 z³,
dofinansowania projektu pn.
„Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenach wiejskich
w Gminie Sêdziszów M³p.” –
859.013 z³.
4. Zwiêkszeniu wydatków bie¿¹cych bud¿etu o kwotê
111.032 z³ z przeznaczeniem na:
- remont chodnika w Górze
Ropczyckiej ³¹cz¹cego drogi
gminne – 10.000 z³,
- opracowanie miejscowych
planów zagospodarowania
przestrzennego – 30.000 z³,
- projekt realizowany ze œrodków Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego w ramach programu operacyjnego Kapita³
Ludzki „Edukacja szans¹ na
rozwój ucznia – zajêcia pozalekcyjne dla uczniów Szko³y
Podstawowej w Klêczanach” –
57.860 z³,
- promocjê projektu realizowanego w ramach RPO, dofinansowanego ze œrodków EFRR,
„Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenach wiejskich
w Gminie Sêdziszów M³p.” –
4.920 z³
- op³atê za osoby umieszczone
w Domu Pomocy Spo³ecznej
w Rudzie – 8.252 z³,
5. Zmniejszeniu wydatków bie¿¹cych bud¿etu o kwotê
133.016 z³ przeznaczonych na:
- remont drogi gminnej Wolica
– £ugowa – Krzywa – Podlesie
– Potok w m. Wolica £ugowa
– 21.405 z³,
- remont drogi gminnej Góra
Ropczycka – Domaradz
w miejscowoœci Góra Ropczycka – 66.611 z³,
- demonta¿ sieci ciep³owniczej
na Osiedlu M³odych w Sêdziszowie M³p. – 45.000 z³.
6. Zwiêkszeniu wydatków maj¹tkowych bud¿etu o kwotê
48.530 z³ z przeznaczeniem na:
- przebudowê ulic w Sêdziszowie M³p.: ul. Rynek, Krótka,
Wyspiañskiego” – 15.000 z³,
- opracowanie dokumentacji
na przebudowê kanalizacji
deszczowej wraz z remontem
rowu odprowadzaj¹cego
wody opadowe z terenu osiedla mieszkaniowego na tzw.
„Trójk¹cie” – 10.000 z³,
- projekt zamienny do dokumentacji na przebudowê gazoci¹gów rozdzielczych œredniego i niskiego ciœnienia oraz
stacji gazowej II stopnia na

Po powrocie z Wolicy £ugowej Rada obradowa³a wyj¹tkowo w sêdziszowskim gimnazjum,
w trakcie tego posiedzenia podjêto 10 uchwa³:
1. Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Sędziszów Młp.
W wykazie przedsiêwziêæ do
wieloletniej prognozy finansowej Rada wprowadzi³a przedsiêwziêcie pn. „Edukacja – szansa
na rozwój ucznia – zajêcia pozalekcyjne dla uczniów Szko³y Podstawowej w Klêczanach”, wspó³finansowane ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach programu operacyjnego Kapita³ Ludzki.
2. Uchwała w sprawie zmiany
uchwały 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:
1. Zwiêkszeniu dochodów bie¿¹cych bud¿etu o kwotê
125.012 z³, w tym z tytu³u:
- pomocy finansowej z bud¿etu
Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego
Programu Odnowy Wsi z przeznaczeniem na realizacjê zadania „Remont chodnika w Górze Ropczyckiej ³¹cz¹cego
drogi gminne” – 10.000 z³,
- œrodków z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego na projekt
realizowany w ramach programu operacyjnego Kapita³
Ludzki „Edukacja szans¹ na
rozwój ucznia – zajêcia pozalekcyjne dla uczniów Szko³y
Podstawowej w Klêczanach” –
57.860 z³,
- odszkodowania za dzia³ki przejête pod autostradê – 8.900 z³,
- rozliczenia z Miejsko-Gminnym Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej kosztów sprz¹tania
budynku przy ul. 3-Maja w Sêdziszowie M³p. – 40.000 z³,
- op³aty wnoszonej przez rodzinê za pobyt w Domu Pomocy
Spo³ecznej w Rudzie – 8.252 z³.
2. Zmniejszeniu dochodów
bie¿¹cych bud¿etu o kwotê
88.016 z³ z tytu³u dotacji celowej
z bud¿etu pañstwa przeznaczonej na usuwanie skutków klêsk
¿ywio³owych.
3. Zwiêkszeniu dochodów
maj¹tkowych bud¿etu o kwotê
874.013 z³, w tym z tytu³u:
- œrodków pozyskanych od
przedsiêbiorców na zadanie
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Osiedlu M³odych w Sêdziszowie M³p. – 10.000 z³,
- zakup tablicy interaktywnej
dla Szko³y Podstawowej w Zagorzycach Dolnych w ramach
projektu „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenach
wiejskich w Gminie Sêdziszów
M³p.” dofinansowanego ze
œrodków EFRR – 13.530 z³.
7. Zmniejszeniu przychodów
bud¿etu z tytu³u emisji obligacji
gminnych o kwotê 884.463 z³
przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu.
8. Zmniejszeniu planowanego
deficytu bud¿etu o kwotê
884.463 z³.

nego Nr 2/2013 w miejscowości
Sędziszów Młp.
Radni postanowili o przyst¹pieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Nr 2/2013
w miejscowoœci Sêdziszów M³p.
przy ul. Sportowej, z przeznaczeniem terenu na park miejski.

7. Uchwała w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2013 w miejscowości
Borek Wielki.
Rada podjê³a decyzjê o przyst¹pieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2013
3. Uchwała w sprawie emisji obliga- w miejscowoœci Borek Wielki
cji komunalnych.
(Porêby Borkowskie).
Radni zdecydowali, ¿e Gmina
Sêdziszów M³p. wyemituje 3.500 8. Uchwała w sprawie wskazania radobligacji o wartoœci nominalnej
nych Rady Miejskiej w Sędziszowie
1.000 z³ ka¿da na ³¹czn¹ kwotê
Młp. do komisji mieszkaniowej.
3.500.000 z³.
Rada wskaza³a do komisji
mieszkaniowej wydaj¹cej opiniê
4. Uchwała w sprawie przystąpienia w sprawie kwalifikacji osób do
do sporządzenia V zmiany Studium najmu lokali z zasobu mieszkaUwarunkowań i Kierunków Zago- niowego Gminy Sêdziszów M³p.
spodarowania Przestrzennego nastêpuj¹cych radnych:
Miasta i Gminy Sędziszów Młp. a) Pana Boles³awa Jasiñskiego,
Rada Miejska postanowi³a b) Pani¹ Bernadetê Frysztak.
o przyst¹pieniu do zmiany Studium Uwarunkowañ i Kierun- 9. Uchwała w sprawie utworzenia
ków Zagospodarowania Przeodrębnych obwodów głosowania
strzennego Miasta i Gminy Sêw Szpitalu Powiatowym i Zakładziszów M³p. dla 4 obszarów:
dzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym
- dla terenu w Sêdziszowie M³p.
w Sędziszowie Młp. oraz w Domu
przy ul. Sportowej z przeznaPomocy Społecznej w Rudzie
czeniem na park miejski,
w celu przeprowadzenia głosowa- dla dwóch terenów w Borku
nia w wyborach uzupełniających
Wielkim (Porêby Borkowskie)
do Senatu Rzeczypospolitej Polz przeznaczeniem na tereny
skiej.
budowlane,
Rada Miejska utworzy³a od- dla terenu w Czarnej Sêdzi- rêbne obwody g³osowania
szowskiej z przeznaczeniem w Domu Pomocy Spo³ecznej
na tereny budowlane,
w Rudzie i w Szpitalu Powiato- dla terenu w Boreczku z prze- wym w Sêdziszowie M³p. w celu
znaczeniem na tereny budow- przeprowadzenia g³osowania
lane,
w wyborach uzupe³niaj¹cych do
Senatu Rzeczypospolitej Pol5. Uchwała w sprawie przystąpienia skiej:
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen- 10.Uchwała w sprawie zmian
nego Nr 1/2013 w miejscowości
w Gminnym Programie ProfilaktySędziszów Młp.
ki i Rozwiązywania Problemów alRada zdecydowa³a równie¿
koholowych na 2013 rok.
o przyst¹pieniu do opracowania
Radni dokonali zmian
miejscowego planu zagospoda- w Gminnym Programie Profilakrowania przestrzennego Nr 1/ tyki i Rozwi¹zywania Problemów
2013 w m. Sêdziszów M³p. po- Alkoholowych na 2013 r. polemiêdzy ulic¹ Rynek i Wyspiañ- gaj¹cych na dopuszczeniu mo¿skiego a ulic¹ Koœciuszki (teren liwoœci dofinansowania remonszpitala powiatowego).
tu pomieszczeñ Œwietlicy Socjoterapeutycznej znajduj¹cej siê
6. Uchwała w sprawie przystąpienia w Sêdziszowie M³p. przy ul. Jana
do sporządzenia miejscowego pla- Paw³a II.
BIURO RADY MIEJSKIEJ
nu zagospodarowania przestrzen-
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NASZE KLIMATY

Burze
Kiedy nad nami zawisn¹ chmury,
Gdy na wsze strony lec¹ b³yskawice,
Gdy ciemnoœæ straszna
od do³u do góry,
Œwieæmy gromnicê!
(Józef Strug)
Fragment wiersza ludowego
poety przypomina jeden ze znanych do dziœ sposobów poskramiania burz, których zawsze
obawiali siê ludzie i zwierzêta.
Ten atawistyczny lêk nie jest
obcy równie¿ ludziom wspó³czesnym. Istnieje wiele paralelizmów wi¹¿¹cych zjawiska atmosferyczne ze stanami emocjonalnymi cz³owieka: Jest w przyrodzeniu fizycznem, ¿e cisza zwyk³a poprzedzaæ burzê, duchota parnota,
oziêbienie powietrza przez deszcz lub
grad i w porz¹dku moralnym pokój
ducha, rozweselenie zwyk³y poprzedzaæ nieszczêœcie.
(Feliñska)
Powsta³e przed laty œpiewki ludowe równie¿ s¹ dla nas obecnie doskona³ym Ÿród³em wiedzy
o ¿yciu naszych przodków. Œpiewano je w ró¿nych sytuacjach
i okolicznoœciach. Wyra¿a³y one
ludzkie obawy, rozterki, ¿ale,
wiêksze i mniejsze radoœci. Przyk³adem niech bêdzie popularna
niegdyœ u nas piosenka – czêsto
œpiewana podczas towarzyskich
spotkañ:
Wysz³a chmura, zagrzmia³o,
Piorun strzeli³ w dêbinê,
Ona mówi: Na Boga,
Ratuj, Janku, bo zginê!
Zawiera ona m.in. wynik obserwacji – dêby, wierzby i morwy
to drzewa, które wg przekonañ
ludu maj¹ zdolnoœæ przyci¹gania piorunów. Chêtnie wiêc sadzono je w obrêbie ludzkich siedzib. W ka¿dej miejscowoœci
mo¿na wiêc by³o zobaczyæ wiele
takich odwiecznych, jak¿e po¿ytecznych drzew. Zanim w naszych domach pojawi³a siê dobroczynna elektrycznoœæ, w podobnym celu ustawiano ostro
zakoñczone prêty zwane konduktorami. Wobec widowiskowego zjawiska burzy ¿ywiono
bowiem z go³a ambiwalentne
uczucia. Obawiano siê jej skut-
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ków, a zarazem na wiosnê oczekiwano jej nadejœcia. W przekonaniu ludu pierwsze uderzenie
pioruna przygotowuje niejako
ziemiê do przyjêcia roœlin. Obserwowano przy tym stopieñ ich
rozwoju, aby prognozowaæ przysz³y urodzaj: Gdy grzmi na pusty
las (bezlistny), z³y to bêdzie czas.
Podczas gwa³townych nawa³nic
ludzie czêsto tracili ¿ycie i dobytek. Wskutek uderzeñ piorunów
wybucha³y groŸne po¿ary, które
z ³atwoœci¹ trawi³y drewniane,
kryte s³om¹ budynki. Po¿arów
takich nie wolno by³o gasiæ.
W ogieñ rzucano tylko sól i chleb
poœwiêcone w koœcio³ach w dniu
œw. Agaty. W celach ochronnych
nad drzwiami domów zawieszano wianki poœwiêcone w Bo¿e
Cia³o, a na œcianach izb – obrazy o treœci religijnej. Wœród nich,
na honorowym miejscu umieszczano gromnice, wokó³ których
trwo¿liwie gromadzili siê domownicy i modlitwami starali siê
odsun¹æ nieszczêœcie. Gdy nadchodzi³a burza, gospodarz, trzymaj¹c w rêku zapalon¹ œwiecê,
obchodzi³ wokó³ wszystkie budynki swej zagrody. Niektórzy
odczytywali zapisane w ksiêgach
wersy – zaklêcia. Powszechna
by³a wiara w p³anetników, którzy potrafili dowolnie sterowaæ
chmurami burzowymi. Gospodynie wychodzi³y za próg z tzw.
wies³ami czyli ³opatami s³u¿¹cymi do wk³adania bochenków
chleba do pieca. Wed³ug wie-

rzeñ ludowych osiedlenie siê
bocianów i jaskó³ek w pobli¿u
budynków mieszkalnych doskonale chroni³o je przed gromami. Z sympati¹ odnoszono siê
równie¿ do zaskroñców i nie
wzbraniano im wizyt w obejœciach. Funkcje odstraszania
burz mia³y te¿ spe³niaæ krzewy
leszczyny, które sadzono przy
p³otach. Jedna z legend powiada, i¿ roœlina ta da³a schronienie Rodzinie Œwiêtej uciekaj¹cej
do Egiptu. S³ysz¹c zbli¿aj¹ce siê
grzmoty, ludzie poœpiesznie zamykali bramy i okna. Wierzono
równie¿ w cudown¹ moc przywiezionych z miejsc œwiêtych
dzwonków (np. w Zagorzycach.)
W myœl znanego przys³owia: Nie
chwal dnia przed zachodem s³oñca
nawet naj³adniejszy, pogodny
dzieñ móg³ zostaæ „zwieñczony”
groŸna burz¹. Niewinne, zwiewne chmurki potrafi¹ po po³udniu przekszta³ciæ siê w z³owró¿bne, ciemne cumulonimbusy. Zatem przed laty czêœciej
ni¿ obecnie ludzie wpatrywali siê
w niebo, aby z wyprzedzeniem
dostrzec symptomy nadchodz¹cej burzy. Musieli wczeœniej
wstaæ, by dok³adniej przyjrzeæ siê
wschodowi s³oñca. Jeœli w tym
czasie pojawi³y siê efemeryczne
chmurki castellanus, przypominaj¹ce ustawione w szeregu baranki, mo¿na by³o mieæ pewnoœæ, i¿ niebawem zjawi¹ siê inne,
odmienne kszta³tem i kolorem.
Niczego dobrego nie wró¿y te¿

nieznoœny skwar oraz z³udzenie
drgaj¹cego powietrza. Pracuj¹cy przy sianokosach na pewno
zwrócili nieraz uwagê na wiruj¹ce kêpki suchej trawy. Tutejsi
mieszkañcy takie powietrzne
wiry nazywali suwo³kami, których
obecnoœæ poprzedza³a nadejœcie letnich burz. Podobnie nale¿y traktowaæ zmieniaj¹cy kierunki silny wiatr, a tak¿e kot³uj¹ce siê na niebie jasne i ciemne
chmury. Zwiastunem burz mo¿e
te¿ byæ s³oñce – matowe z rana i
pod wieczór. Tu¿ po jego zachodzie pojawiaj¹ siê pod³u¿ne, czerwone odblaski – obiekt westchnieñ malarzy i fotografików.
Roœliny i zwierzêta równie¿ reaguj¹ na zmiany pogody i odpowiednio obwieszczaj¹ jej za³amania. Przed burzami roœliny kwitn¹ce zwykle mocniej pachn¹, np.
wiciokrzew. Niektóre tul¹ p³atki
i zmieniaj¹ u³o¿enie liœci. Zwierzêta s¹ zaniepokojone, bardziej
ruchliwe i ha³aœliwe. Maj¹ sk³onnoœæ do ucieczek w stronê swych
siedlisk. Kaczki i gêsi czêœciej ni¿
zwykle taplaj¹ siê w wodzie i bez
powodu wznosz¹ siê do lotu.
Bardzo wiele mog¹ nam „powiedzieæ” zwierzêta dzikie, chocia¿by znana u nas zielona ¿abka.
Jej g³oœne „kwak, kwak” dobiegaj¹ce z nizin zaroœli zwyk³o przepowiadaæ zjawisko atmosferyczne, które zarazem nas fascynuje
i budzi uzasadniony lêk.
Tekst i ilustracja Maria Wilczok
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W dniu 21 lipca 2013 roku
Stowarzyszenie Kobiet „Grodzianki” w Będziemyślu oraz
Rada Sołecka wsi Będziemyśl
już po raz trzeci zorganizowali „Święto pierogów w Będziemyślu”.

Święto pierogów w Będziemyślu

„Grodzianki” odbierają nagrodę, ufundowaną przez Podkarpacką Izbę Rolniczą, za
kultywowanie tradycji oraz promocję lokalnych przysmaków.

Organizatorzy zainspirowali siê
legend¹, któr¹ opisa³ ks. Jan Wo³ek-Wac³awski w ksi¹¿ce etnograficznej „Bêdziemyœl i Klêczany”,
wydanej w 1937 roku: …Nie bez
znaczenia by³y i s¹ przys³owiowe pierogi w Bêdziemyœlu, zwi¹zane œciœle z odpustem œw. Jacka, kiedy to w ka¿dym
domu w ka¿dej rodzinie, choæby najubo¿szej musia³y i musz¹ byæ przygotowane pierogi. Wprawdzie pierogami nie
gardzono w inne dni roku, jednak¿e
w tzw. odpust œw. Jacka, posiada³y owe
pierogi charakter œwi¹teczny, tradycj¹
ludow¹ uœwiêcony… Podanie ludowe tutejsze wyprowadza owe wyra¿enie z pobytu œw. Jacka w Bêdziemyœlu,
gdzie wracaj¹cego misjonarza z Rusi
ludnoœæ miejscowa przyjê³a goœcinne
pierogami. I z tej zapewne racji – by³
ongiœ w dawnej kaplicy bêdziemyskiej
w o³tarzu obraz, przedstawiaj¹cy œw.
Jacka z pierogami…
Odpust œw. Jacka zawsze odbywa siê w drugiej po³owie sierpnia
i wi¹¿e siê z podawaniem w tym
dniu na sto³ach w Bêdziemyœlu
tradycyjnych pierogów. Dlatego
te¿ „Œwiêto pierogów w Bêdziemyœlu” nawi¹zuje do opisanej legendy i swym terminem jest zapowiedz¹ obchodów œwiêta patronalnego naszej miejscowoœci.
Piknik z pierogami w Bêdziemyœlu po raz pierwszy zorganizowany zosta³ w 2011 r. Organizatorzy
zachêceni ogromn¹ frekwencj¹,
mi³¹ rodzinn¹ atmosfer¹ oraz
wspania³¹ zabaw¹ postanowili, by
impreza ta na sta³e wpisa³a siê w kalendarz imprez organizowanych
w miejscowoœci Bêdziemyœl.
Piêkna lipcowa pogoda zachêci³a mieszkañców Bêdziemyœla oraz
okolicznych miejscowoœci do licznego przybycia ca³ymi rodzinami.
Imprezê otworzyli so³tys Bêdziemy-
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œla – Les³aw Anyszek i prezes Stowarzyszenia Kobiet „Grodzianki”
w Bêdziemyœlu – Irena Grzeœkiewicz oraz Radni Rady Miejskiej Jerzy Baran i Jerzy Kieba³a. Imprezê
prowadzi³ klaun Maciek wraz
z Zofi¹ Marsza³ek i Jerzym Kieba³a.
W trakcie imprezy trwa³ kiermasz z tradycyjnymi pierogami,
pieczonym chlebem, domowym
ciastem oraz racuchami, który cieszy³ siê ogromnym zainteresowaniem. Do godziny 17. uczestnicy
pikniku skonsumowani ponad
3 tysi¹ce uprzednio przygotowanych pierogów, a by³o z czego wybieraæ, gdy¿ „Grodzianki” przygotowa³y kilka gatunków. Nie mog³o
zabrakn¹æ tak¿e gor¹cej kie³baski
z grilla, czy smacznego szasz³yka.
Wiele atrakcji przygotowano
dla najm³odszych: by³y zabawy
z klaunem Maækiem, wystêpy
uczniów ze Szko³y Podstawowej
w Bêdziemyœlu, przeja¿d¿ki
bryczk¹ w zaprzêgu piêknych
³aciatych koni, dmuchane
zje¿d¿alnie, stoiska z wat¹ cukrow¹ i popcornem oraz mnóstwo konkursów.
Kulminacyjnym punktem programu by³ turniej so³tysów, czyli
piêciobój wiejski, który nawi¹zywa³ do dyscyplin sportowych, zaadaptowanych do codziennego
¿ycia na wsi. Nagroda g³ówn¹ by³a
piêciolitrowa beczka piwa ufundowana przez organizatorów.
W szranki stanê³o czterech so³tysów: Barbara Traciak – reprezentuj¹ca so³ectwo Zagorzyce Górne, W³adys³aw K³os – reprezentuj¹cy so³ectwo Klêczany, Jan
Kujda – reprezentuj¹cy so³ectwo
Szkodna, Les³aw Anyszek – reprezentuj¹cy so³ectwo Bêdziemyœl.
So³tysi rywalizowali w nastêpu-

Sołtys Lesław Anyszek powozi swoją „bryką”.

j¹cych konkurencjach: rzut beretem, obieranie jab³ka tak by
obierzyna by³a jak najd³u¿sza,
rzut burakiem do celu, slalom
taczk¹, bicie piany na czas. Nad
prawid³owym przebiegiem konkurencji czuwali sêdziowie: Jerzy
Baran i Jerzy Kieba³a, którzy nie
zawahali siê nawet przeprowadziæ kontroli antydopingowej!
Sêdziowie po podliczeniu
punktacji z poszczególnych konkurencji og³osili, i¿ zwyciêzcami
I Turnieju So³tysów w Bêdziemyœlu zostali ex aequo Barbara
Traciak oraz Les³aw Anyszek.
Wrêczenia pucharu w postaci beczki piwa dokona³ Burmistrz Sêdziszowa M³p. Pan Kazimierz Kie³b, goszcz¹cy na pikniku z Pani¹ El¿biet¹ Œwiniuch –
Zastêpc¹ Burmistrza oraz Panem Janem Maroniem – Sekretarzem Gminy. Obecny by³ tak¿e Wies³aw Rygiel – Dyrektor
Departamentu Administracyjnego Urzêdu Marsza³kowskiego
w Rzeszowie, który reprezentowa³ wicemarsza³ka podkarpackiego Lucjana KuŸniara.
G³ównym sponsorem Œwiêta
Pierogów w Bêdziemyœlu by³
Urz¹d Marsza³kowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, który wspomóg³ imprezê na kwotê 2 tys. z³ w ramach
dzia³ania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Sponsorami. Ponadto imprezê wsparli: Gmina
Sêdziszów M³p., Starostwo Powiatowe w Ropczycach, zaprzyjaŸnieni przedsiêbiorcy, oraz
pewien przyjaciel wioski Bêdziemyœl ze Stanów Zjednoczonych.
W czasie imprezy Panie ze Stowarzyszenia Kobiet „Grodzianki”
w Bêdziemyœlu odebra³y nagrodê

w postaci kuchenki mikrofalowej,
ufundowan¹ przez Podkarpack¹
Izbê Rolnicz¹ za wk³ad w pracê
spo³eczn¹ na rzecz miejscowoœci
Bêdziemyœl, kultywowanie tradycji oraz promocjê lokalnych potraw podczas targów, konkursów.
Tradycyjnym punktem programu by³y trzecie ju¿ Otwarte
Mistrzostwa Œwiata w lepieniu
pierogów przez mê¿czyzn na
czas. Najwiêkszym kunsztem kulinarnym wykaza³ siê Sylwester
Grabarz, który wykona³ najwiêcej i najbardziej estetycznych
pierogów. Nale¿y przypomnieæ,
¿e w roku ubieg³ym zwyciê¿y³
Mariusz Marsza³ek, natomiast
pierwszym mistrzem œwiata by³
Arkadiusz Grudziñski. Wicemistrzem œwiata po raz drugi zosta³ Pan W³adys³aw Krasoñ.
Na zakoñczenie imprezy Organizatorzy zapewnili dla wszystkich bezp³atn¹ otwart¹ zabawê
ogrodow¹, nawi¹zuj¹c¹ do tradycyjnych w tym regionie zabaw
i festynów. Jednak zabawa ta
swym charakterem po³¹czy³a
tradycjê ze wspó³czesnoœci¹.
Oprawê muzyczn¹ zapewni³ D.J.
„MACIO”, który zapodawa³
muzykê i ludow¹ i wspó³czesn¹.
Ca³oœæ zosta³a œwietnie nag³oœniona przez profesjonalny
sprzêt oraz naœwietlona przy
u¿yciu nowoczesnego sprzêtu
laserowego. Wspania³a zabawa
trwa³a do bardzo póŸna.
Impreza ta udowodni³a, ¿e
mo¿na ³¹czyæ tradycjê ze wspó³czesnoœci¹, tradycyjne pirogi
z nowoczesn¹ muzyk¹, oraz
przede wszystkim pokaza³a, ¿e
wspólnie potrafi¹ siê bawiæ
wszystkie pokolenia z ró¿nych
œrodowisk.
Jerzy Baran
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dokona oceny nades³anych projektów oraz wy³oni laureatów
konkursu.
Zapraszamy do wziêcia udziaKolejna edycja konkursu „Bezpieczne ³u w konkursach!
wakacje”
Kolejny raz w ramach profi- Aby wakacje były bezpieczne
W czerwcu szko³ach na terelaktyki spo³ecznej organizowany
jest wojewódzki konkurs prac nie powiatu ropczycko-sêdziplastycznych dla dzieci i m³o- szowskiego odby³y siê spotkania
dzie¿y w którym has³em prze- z dzieæmi i m³odzie¿¹ podczas
wodnim s¹ bezpieczne wakacje. których policjanci mówili o zaRozpocz¹³ siê konkurs dla gro¿eniach na jakie nara¿one s¹
dzieci i m³odzie¿y pod nazw¹ dzieci podczas letniego wypo„Bezpieczne Wakacje 2013”. Do czynku.
Czerwiec to nie tylko czas pla15 paŸdziernika 2013 r. do Komendy Powiatowej Policji nowania wypoczynku na zbli¿aw Ropczycach mo¿na przesy³aæ j¹ce siê wakacje, jest to równie¿
prace plastyczne poruszaj¹ce okres w którym ropczyccy politematykê bezpieczeñstwa pod- cjanci poprzez spotkania z
przedszkolakami i uczniami szkó³
czas letniego wypoczynku.
Tematyka konkursu plastycz- podstawowych i gimnazjalnych
nego zwi¹zana jest z bezpiecz- przekazuj¹ wiedzê na temat beznym zachowaniem w ka¿dej sy- piecznych wakacji.
Podczas spotkañ w szko³ach
tuacji, w jakiej mo¿e siê znaleŸæ
m³ody cz³owiek w czasie spêdza- i przedszkolach funkcjonariusze
nia wakacji. Jest on adresowany przekazuj¹ rady jak bezpiecznie
do dzieci i m³odzie¿y ze szkó³ zachowaæ siê w ró¿nych sytupodstawowych i gimnazjalnych acjach i jak unikn¹æ zagro¿eoraz placówek letniego wypo- nia. Poruszane tematy g³ównie
dotycz¹ bezpieczeñstwa w ruchu
czynku.
Prace konkursowe powinny drogowym, ostro¿noœci wobec
obcych i nieznanych osób, bezporuszaæ tematykê:
· Bezpieczny pobyt w górach, pieczeñstwa podczas wypoczynku nad wod¹, w górach, w lesie,
nad morzem i w lesie,
a tak¿e bezpiecznych zachowañ
· Bezpieczna szko³a,
· Bezpieczne miejsce zamieszka- podczas wykonywania prac
w gospodarstwie rolnym.
nia,
Policjanci zwracaj¹ równie¿
· Bezpieczny Internet,
uwagê na zagro¿enia w Interne· Bezpieczna droga,
· Zagro¿enie u¿ywkami (papie- cie oraz wspominaj¹ o konsekwencjach nieodpowiedniego
rosy, alkohol, narkotyki),
korzystania z telefonów komór· Przemoc rówieœnicza,
kowych.
· Subkultury m³odzie¿owe.
M³odzie¿ szkolna, jak i najKonkursowe jury wy³oni najlepsze prace w trzech katego- m³odsi chêtnie uczestnicz¹ w dysriach wiekowych tj.: 7-9 lat, 10- kusjach na temat bezpieczeñstwa. Uczniowie ze szko³y podsta12 lat oraz 13-15 lat
O tym, jakie warunki trzeba wowej w Skrzyszowie w zwi¹zku
spe³niæ, aby wzi¹æ udzia³ w kon- z prowadzeniem akcji Bezpieczkursie plastycznym mo¿na do- ne wakacje przygotowali przedwiedzieæ siê z regulaminu kon- stawienie dotycz¹ce bezpiecznekursu, który jest dostêpny na go poruszania siê po drogach.
Wakacje czas wypoczynku,
stronie internetowej Komendy
Wojewódzkiej Policji w Rzeszo- urlopów oraz wakacyjnych podró¿y. Komenda Powiatowa Poliwie
Równolegle z konkursem pla- cji w Ropczycach planuje na ten
stycznym organizowany jest kon- okres szereg przedsiêwziêæ dla
kurs na profilaktyczny spot fil- zapewnienia porz¹dku i bezpiemowy. Konkurs prowadzony czeñstwa podczas letniego wypobêdzie wy³¹cznie na szczeblu czynku. Wzmo¿onym dzia³aniem
wojewódzkim. Gimnazja, które Policji objêty bêdzie sezon turybêd¹ zainteresowane konkur- styczno-wypoczynkowy od 28
sem, w terminie do 15 paŸdzier- czerwca do 31 sierpnia 2013 r.
Przez najbli¿sze dwa miesi¹ce
nika 2013 r. przesy³aj¹ swoje prace bezpoœrednio do Wydzia³u wiele osób bêdzie podró¿owa³o
Prewencji Komendy Wojewódz- przez drogi Podkarpacia przekiej w Rzeszowie. Powo³ana na je¿d¿aj¹c przez powiat ropczycszczeblu wojewódzkim komisja ko-sêdziszowski.

Policja informuje
Konkurs „Rowerzysta bezpieczny na
drodze” rozstrzygnięty
Komendant Komisariatu Policji w Sêdziszowie Ma³opolskim
wrêczy³ nagrody laureatom konkursu dotycz¹cego bezpieczeñstwa w ruchu drogowych.
W zmaganiach uczestniczyli
uczniowie Zespo³u Szkó³ Zawodowych.
Policjanci podczas spotkañ
z m³odzie¿¹ w szko³ach czêsto
poruszaj¹ zagadnienia zwi¹zane
z bezpieczeñstwem. Uczniowie
chêtnie rozmawiaj¹ z funkcjonariuszami o bezpiecznych zachowaniach m.in. podczas jazdy rowerem lub samochodem.
W ramach wspó³pracy z Zespo³em Szkó³ Zawodowych
im.prof. K.Olszewskiego w Sêdziszowie Ma³opolskim, komendant miejscowego komisariatu
zosta³ poproszony o objêcie honorowym patronatem organizowanego przez szko³ê konkursu
dotycz¹cego bezpieczeñstwa
niechronionych uczestników
ruchu drogowego „Rowerzysta
bezpieczny na drodze”.
Uczniowie
rywalizowali
w dwóch etapach. Po teœcie wiedzy na temat bezpieczeñstwa,
zasady bezpiecznego poruszania
siê na rowerze by³y oceniane
podczas rowerowego rajdu.
Laureatom konkursu nagrody
wrêczy³ Komendant Komisariatu Policji w Sêdziszowie Ma³opolskim podkom. Roman Zawiœlak.
Ślubowanie nowo przyjętej policjantki
21 czerwca 2013 roku w Komendzie Powiatowej Policji
w Ropczycach odby³o siê uroczyste œlubowanie nowo przyjêtej
policjantki. Po zakoñczonym
szkoleniu podstawowym, policjantka rozpocznie s³u¿bê w sêdziszowskim komisariacie Policji.
S³owa uroczystego œlubowania
w obecnoœci Komendanta Powiatowego Policji oraz kadry kierowniczej wypowiedzia³a posterunkowa Klaudia Wojciechowska. Za kilka dni nowo przyjêta
policjantka wyjedzie na szkolenie podstawowe w Katowicach,
gdzie zdobêdzie wiedzê teoretyczn¹ oraz praktyczn¹ niezbêdn¹ do pe³nienia s³u¿by.
Po zakoñczonym szkoleniu
posterunkowa Klaudia Wojciechowska rozpocznie s³u¿bê w sêdziszowskim komisariacie Policji.
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Okres wakacji to nie tylko czas
wypoczynku, jest to równie¿
okres wzmo¿onej pracy policjantów. Funkcjonariusze
w okresie wakacji bêd¹ m.in.
kontrolowaæ autobusy i samochody przewo¿¹ce dzieci na wakacyjny wypoczynek. Sprawdz¹
stan techniczny, dokumenty
oraz wyposa¿enie autokarów.
Podczas dzia³añ Bezpieczne
Wakacje policjanci zwróc¹ równie¿ szczególn¹ uwagê na:
· stan trzeŸwoœci kieruj¹cych;
· stan technicznych pojazdów;
· stan wyposa¿enia pojazdów
w tym urz¹dzenia rejestruj¹ce
prêdkoœæ oraz czas jazdy i postoju;
· dobór miejsca postoju w czasie podró¿y;
· dostosowanie prêdkoœci jazdy
do warunków panuj¹cych na
drodze;
· w³aœciwy za³adunek sprzêtu
wypoczynkowego oraz baga¿y;
· prawid³owoœæ oznakowania
pionowego i poziomego na
jezdni.
Policjanci zadbaj¹ równie¿
o przekazywanie wiedzy na temat sposobów bezpiecznego
spêdzania czasu podczas wakacji prowadz¹c spotkania w miejscach letniego wypoczynku.
Przypomn¹ nie tylko o bezpieczeñstwie w ruchu drogowym,
ale tak¿e o zagro¿eniach, jakie
mo¿na napotkaæ odpoczywaj¹c
nad wodê, w górach, w lesie jak
równie¿ podczas wykonywania
prac w rolnictwie.
Policyjny dozór za przemoc w rodzinie
Dwa razy w tygodniu bêdzie
stawia³ siê w jednostce Policji
mê¿czyzna, który znêca³ sie psychicznie i fizycznie nad swoj¹
rodzin¹. Mê¿czyzna us³ysza³ zarzut i zosta³ objêty policyjnym
dozorem.
Pocz¹tkiem czerwca mieszkanka gminy Iwierzyce zawiadomi³a sêdziszowsk¹ Policjê o tym,
¿e jej 24-letni syn znêca³ siê nad
ni¹ psychicznie i fizycznie od
ponad dwóch lat. Jak siê okaza³o, mê¿czyzna znêca³ siê równie¿
nad swoim ojcem oraz siostr¹.
Po przes³uchaniu szeregu œwiadków sêdziszowscy funkcjonariusze przedstawili 24-latkowi zarzut znêcania siê nad rodzin¹.
Za ten czyn grozi kara pozbawienia wolnoœci do 5 lat.
Wczoraj prokurator przychyli³ siê do policyjnego wniosku
o zastosowanie wzglêdem podej-
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rzanego œrodka zapobiegawczego. Mê¿czyzna bêdzie zg³asza³
siê w jednostce Policji dwa razy
w tygodniu, w ramach policyjnego dozoru.
13-latka potrącona przez motorowerzystę
Policjanci wyjaœniaj¹ okolicznoœci wypadku, do którego dosz³o 1 lipca 2013 roku w Zagorzycach. Ze wstêpnych ustaleñ wynika, ¿e kieruj¹cy motorowerem
z nieustalonych przyczyn zderzy³
siê z 13-letni¹ dziewczynk¹ kieruj¹c¹ rowerem. Rowerzystka
z obra¿eniami cia³a zosta³a przewieziona do szpitala.
Przed godz. 17. dy¿urny ropczyckiej Policji zosta³ powiadomiony przez pracownika Szpitala w Sêdziszowie Ma³opolskim
o tym, ¿e do placówki zosta³a
przywieziona 13-letnia dziewczynka z obra¿eniami cia³a. Wed³ug wstêpnych informacji wynika³o, ¿e oko³o godz. 14. zosta³a potr¹cona przez motorowerzystê. Rowerzystka jecha³a
w kierunku miejscowoœci Szkodna. Skierowani na miejsce funkcjonariusze ustalili, kto najprawdopodobniej jest sprawc¹ potr¹cenia. Postêpowanie prowadzone przez sêdziszowskich policjantów wyjaœni dok³adne okolicznoœci i przyczyny potr¹cenia.

Apelujemy o ostro¿noœæ, rozwagê, a przede wszystkim czujnoœæ.
Sprawdzajmy wiar ygodnoœæ
nadawców otrzymywanych pism,
a w szczególnoœci kiedy nakazuj¹
one wp³atê pieniêdzy.

Patrole konne w powiecie ropczycko –
sędziszowskim
Coraz czêstszym widokiem na
terenie powiatu ropczycko-sêdziszowskiego staj¹ siê policjanci na koniach. Policyjne konie
nie tylko pomagaj¹ pilnowaæ
porz¹dku i bezpieczeñstwa ale
równie¿ wzbudzaj¹ zainteresowanie mieszkañców.
Policyjne konie ju¿ od ponad
10 lat s³u¿¹ na terenie województwa podkarpackiego. Na teren
naszego powiatu coraz czêœciej
s¹ kierowane patrole konne,
które dbaj¹ o bezpieczeñstwo
i pilnuj¹ porz¹dku nie tylko
w kompleksach leœnych. Policjanci podczas patrolowania terenów leœnych maj¹ za zadanie
m.in. ujawnianie przestêpstw
zwi¹zanych z nielegalnym wycinaniem i wywo¿eniem drzewa
oraz k³usownictwem. To s¹ tylko niektóre z zadañ policjantów,
którzy konno przemierzaj¹ teren powiatu.
Nie s¹ im groŸne leœne ostêpy,
strome urwiska i leœne zaroœla.
Docieraj¹ tam, gdzie nie mo¿na
Nowe pomysły oszustów
dojechaæ samochodem, a co
W ostatnim czasie na terenie daje mo¿liwoœæ zaskoczenia przepowiatu ropczycko-sêdziszow- stêpcy w tym momencie kiedy siê
skiego, policjanci zostali powia- policjantów najmniej spodziewa.
domieni o przypadkach wy³udzenia lub próby wy³udzenia Policjanci w miejscach letniego wypopieniêdzy. Podmioty gospodar- czynku
cze, jak i osoby prywatne mia³y
Przez wakacyjny okres trwaj¹
wp³acaæ pieni¹dze w kwocie 135 spotkania ropczyckich policjanz³otych w zwi¹zku z planowan¹ tów w ramach dzia³añ „Bezkontrol¹ dzia³alnoœci gospodar- pieczne wakacje 2013”. Spotkaczej w zakresie œrodowiska i hi- nia odbywaj¹ siê w miejscach
gieny pracy.
letniego wypoczynku dzieci
Oszuœci siêgaj¹ po coraz to i m³odzie¿y na terenie powiatu.
nowe metody, aby pozbawiæ nas
W ramach dzia³añ „Bezpiecznaszych pieniêdzy. W ostatnim ne wakacje 2013” odby³o siê spoczasie odnotowano przypadek, tkanie z uczestnikami pó³kologdzie na adres mieszkanki gmi- nii, w której bra³y udzia³ dzieci
ny Sêdziszów Ma³opolski przy- i m³odzie¿ ze Szko³y Podstawosz³o pismo od fikcyjnego, jak siê wej w Nawsiu. W spotkaniu bra³
póŸniej okaza³o, Referatu In- udzia³ Zastêpca Komendanta
spekcji Sanitarnej. W piœmie tym Powiatowego Policji w Ropczyznajdowa³a siê informacja cach podinsp. Józef Kie³basa.
o obowi¹zku dokonania op³aty Poruszane na spotkaniu by³y tew kwocie 135 z³otych w zwi¹zku maty zwi¹zane g³ównie z bezz planowan¹ kontrol¹ dzia³alno- piecznym spêdzaniem wakacyjœci gospodarczej. Autentycznoœæ nego czasu, bezpieczeñstwem na
pisma sprawi³a, ¿e adresatka drodze i „w sieci”.
wp³aci³a pieni¹dze na podany
W tym tygodniu, w Szkole Podw piœmie numer konta. Jak siê stawowej w Nockowej odby³o siê
okaza³o by³o to oszustwo.
równie¿ spotkanie z uczestnika-
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mi pó³kolonii. Dzieci i m³odzie¿
w wakacyjnym nastroju ¿ywo
dyskutowali o zasadach bezpiecznego zachowania podczas
wakacyjnych wycieczek, korzystania z k¹pielisk i spêdzania
wolnego czasu w bezpieczny
sposób.
W okresie wakacyjnym policjanci nadal bêd¹ prowadziæ
dzia³ania w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2013”. Z dzieæmi i m³odzie¿¹ bêd¹ spotykaæ
w miejscach ich letniego wypoczynku i sprawdzaæ warunki
w jakich wypoczywaj¹.
Święto Policji w Ropczycach
W dniu 19 lipca 2013 roku
swoje œwiêto obchodzili ropczyccy policjanci. Na placu Komendy Powiatowej Policji
w Ropczycach odby³ siê uroczysty apel, podczas którego wrêczono awanse na wy¿sze stopnie policyjne. ¯yczenia policjantom z³o¿y³ m.in. Zastêpca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji – insp. Andrzej Sabik.
Od 1990 r. dzieñ 24 lipca obchodzony jest jako Œwiêto Policji. Dla ponad stu ropczyckich
policjantów to szczególny dzieñ,
w którym w sposób wyj¹tkowy
docenia siê ich s³u¿bê i poœwiêcenie.
W pi¹tek na placu przed budynkiem Komendy Powiatowej
Policji w Ropczycach odby³ siê
uroczysty apel z udzia³em Zastêpcy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji
inspektora Andrzeja Sabika.
W apelu brali udzia³ równie¿
przedstawiciele w³adz powiatowych, miejskich i gminnych oraz
zaprzyjaŸnionych s³u¿b i instytucji, którzy na rêce Komendanta
Powiatowego Policji w Ropczycach – m³odszego inspektora Witolda Wójcika z³o¿yli ¿yczenia oraz s³owa uznania dla trudów policyjnej s³u¿by. Apel poprzedzi³a msza œwiêta w intencji
policjantów i pracowników Policji, odprawiona przez Duszpasterza Podkarpackiej Policji ks.
Marka Buchmana.
Ten uroczysty dzieñ by³ dla
wszystkich policjantów czasem
podsumowañ i podziêkowañ,
dla wielu te¿ dniem awansów.
Podczas apelu wrêczono 46 nominacji na wy¿sze stopnie policyjne. Awans otrzyma³ równie¿
Zastêpca Komendanta Powiatowego Policji w Ropczycach podinspektor Józef Kie³basa.

Trzy wypadki w jednym dniu
Na drogach powiatu w dniu
22 lipca 2013 roku dosz³o a¿ do
trzech wypadków drogowych.
W zdarzeniach ucierpia³y trzy
osoby w tym jedno dziecko. Policjanci wyjaœniaj¹ okolicznoœci
tych zdarzeñ.
Pierwszy wypadek mia³ miejsce po godz. 8. w Sêdziszowie
Ma³opolskim. Kierowca jad¹cy
autobusem, drog¹ g³ówn¹ nagle
zauwa¿y³, ¿e z bocznej ulicy wyjecha³, bezpoœrednio przed autobus, samochód marki Fiat Cinquecento. Kierowca autobusu
chc¹c unikn¹æ zderzenia zmuszony by³ do gwa³townego hamowania. Kieruj¹cy fiatem nie zatrzyma³ siê i odjecha³. Nie dosz³o do zderzenia pojazdów, jednak w wyniku mocnego hamowania jedna z pasa¿erek autobusu wypad³a z przedniego fotela i ca³ym cia³em uderzy³a
w przedni¹ szybê doznaj¹c obra¿eñ. Rann¹ 53-letni¹ mieszkankê
gminy Sêdziszów Ma³opolski, karetk¹ pogotowia przewieziono
do szpitala. Innym pasa¿erom
autobusu nic siê nie sta³o.
Przed godz. 15, na obwodnicy Sêdziszowa Ma³opolskiego
dosz³o do kolejnego zdarzenia
drogowego. Ze wstêpnych ustaleñ policjantów pracuj¹cych na
miejscu zdarzenia wynika, ¿e kieruj¹ca samochodem marki Fiat
Panda jad¹c krajow¹ „czwórk¹”
w kierunku Dêbicy, zaczê³a wyprzedzaæ lewym pasem samochód ciê¿arowy. Koñcz¹c wyprzedzanie kieruj¹ca fiatem najecha³a na krawê¿nik wysepki,
gdzie koñczy³y siê dwa pasy ruchu. W wyniku najechania na
przeszkodê straci³a panowanie
nad pojazdem i wjecha³a do
przydro¿nego rowu. W wyniku
zdarzenia 46-letnia kieruj¹ca
dozna³a obra¿eñ i karetk¹ pogotowia zosta³a przewieziona do
szpitala. Kieruj¹cy pojazdami
byli trzeŸwi.
W miejscowoœci Krzywa oko³o godz. 16, mia³ miejsce nastêpny wypadek drogowy. Policjanci
bêd¹cy na miejscu ustalili wstêpnie, ¿e 8-letnia dziewczynka nagle wbieg³a pod jad¹cy od miejscowoœci Czarna Sêdziszowska
samochód osobowy marki Peugeot. Kieruj¹cy samochodem by³
trzeŸwy. W zdarzeniu ranna zosta³a piesza 8-latka, któr¹ karetka pogotowia przewioz³a do szpitala.
mł. asp. Dominika Parus
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INFORMACJA BURMISTRZA SĘDZISZOWA MŁP.
z dnia 1 sierpnia 2013 r.
Na podstawie art. 16 § 1 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)
podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
w których zostanie przeprowadzone głosowanie w wyborach uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na 8 września 2013 r.
Nr obwodu głosowania / Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1.

Sędziszów Młp. ulice: Jabłonowskich, Mikołaja Ligęzy, Michałowskich,
Odrowążów, Osiedle Młodych nr 2, 2A, 3, 3A, 4, Potockich, Starzeńskich,
Słoneczna, Spacerowa, Tarnowskich, Wesoła

2.

Sędziszów Młp. ulice: Osiedle Młodych nr 5, 5A, 10, 11, 13, 17

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sędziszowie Młp.
Osiedle Młodych 20, tel. 17 2216 825

3.

Sędziszów Młp. ulice: Fabryczna, Wspólna,
Osiedle Młodych 6, 7, 8, 12, 15, 16, 18, 19

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sędziszowie Młp.
Osiedle Młodych 20, tel. 17 2216 825

4.

Sędziszów Młp. ulice: Armii Krajowej, 3-go Maja, Bednarska, Blich, Cicha,
Garncarska, ks. Jana Granickiego, Jana Pawła II, Kasztanowa, Klonowa,
Kolejowa, Kościuszki, prof. Stanisława Kota, Kroczki, Krótka, Kwiatowa,
Lipowa, ks. Stanisława Maciąga, Ogrodowa, Partyzantów, Piekarska, Polna,
Rynek, Sportowa, Solidarności, Szeroka, Szkarpowa, Węglowskiego,
Wyspiańskiego, kard. Stefana Wyszyńskiego

5.

6.

Liceum Ogólnokształcące w Sędziszowie Młp.
ul. Fabryczna 5, tel. 17 2216 112
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sędziszowie Młp.
ul. Rynek 9, tel. 17 2216 129
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Komisja właściwa do głosowania korenspondencyjnego

Sędziszów Młp. ulice: Borkowska, Bursztynowa, Działkowa,
Głowackiego nr nieparzyste od 1-21 i nr parzyste od 32 do 56,
Konopnickiej, Koralowa, Krokusowa, ks. Pawła Sapeckiego, Orzeszkowej,
Piaskowa, Rędziny, Rubinowa, Szafirowa, św. Antoniego, św. Barbary,
św. Franciszka, św. Klary, Wisławy Szymborskiej

Gimnazjum w Sędziszowie Młp.
ul. ks. Maciąga 3, tel. 17 745 35 03

Sędziszów Młp. ulice: Aleja 1000-Lecia, Głowackiego nr 23-31 oraz
nr parzyste od 2 do 22, Grunwaldzka, Jagiellońska, Kochanowskiego,
Kolbuszowska, Kołłątaja, Księżomost, Letnia, Ługowa, Mickiewicza,
Olszana, Piłsudskiego, Południowa, Prusa, Reja, Rzeszowska, Sienkiewicza,
Słowackiego, Staszica, Warzywna, Wincentego Witosa

7.

Będziemyśl

8.

Boreczek

9.

Borek Wielki
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Gimnazjum w Sędziszowie Młp.
ul. ks. Maciąga 3, tel. 17 745 35 03
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Dom Ludowy w Będziemyślu Będziemyśl 35, tel. 17 745 58 05
Szkoła Podstawowa w Boreczku, Boreczek 46, tel. 17 745 49 72
Szkoła Podstawowa w Borku Wielkim, Borek Wielki 254, tel. 17 745 49 71

10. Cierpisz

Budynek byłej szkoły w Cierpiszu, Cierpisz 33, tel. 17 745 83 31

11. Czarna Sędziszowska

Gimnazjum w Czarnej Sędz. Czarna Sędz. 145, tel. 17 745 56 42

12. Góra Ropczycka

Szkoła Podstawowa w Górze Ropczyckiej,
Góra Ropczycka 2, tel. 17 745 18 38

13. Kawęczyn Sędziszowski

Szkoła Podstawowa w Kawęczynie Sędz.,
Kawęczyn Sędz. 73, tel. 17 2216 403

14. Klęczany

Dom Ludowy w Klęczanach, Klęczany 112, tel. 17 745 51 50

15. Krzywa

Szkoła Podstawowa w Krzywej, Krzywa 121, tel. 17 745 44 34

16. Ruda
17. Szkodna
18. Wolica Ługowa
19. Wolica Piaskowa
20. Zagorzyce, sołectwo Zagorzyce Dolne 1a-146, 154, 158-164, 405-637
21. Zagorzyce, sołectwo
Zagorzyce Górne 147-153, 155-156a,
165a-404, od 638 do końca
22. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie
23. Szpital Powiatowy w Sędziszowie Młp.
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Sędziszowie Młp.

Dom Strażaka w Rudzie, Ruda 65, tel. 17 745 83 55
Szkoła Podstawowa w Szkodnej, Szkodna121, tel. 17 745 70 70
Przedszkole w Wolicy Ługowej, Wolica Ługowa 70, tel. 17 745 34 38
Szkoła Podstawowa w Wolicy Piaskowej,
Wolica Piaskowa 76, tel. 17 745 34 96
Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych,
Zagorzyce 78, tel. 17 745 25 91
Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Górnych,
Zagorzyce 175, tel. 17 745 25 00
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Dom Pomocy Społecznej w Rudzie, Ruda 102, tel. 17 22 33 151
Oddział Chorób Wewnętrznych w Sędziszowie Młp.,
ul. Wyspiańskiego 14, tel. 17 22 16 748

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 8 września 2013 r. w godzinach 7.00-21.00
BURMISTRZ SĘDZISZOWA MŁP.
Kazimierz Kiełb
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Nasza biblioteka przystąpiła
do projektu „Praca. Enter. Biblioteka jako miejsce informacji o rynku pracy”, który
prowadzony był przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.
Projekt ten pozwoli³ nam na
zorganizowanie przy wspó³pracy z Powiatowym Urzêdem Pracy w Ropczycach, z Pedagogiczn¹ Bibliotek¹ Wojewódzk¹ –
Fili¹ w Sêdziszowie M³p., Liceum
Ogólnokszta³c¹cym w Sêdziszowie M³p. oraz Firm¹ PRINCIPATUS – poradni¹ ¿ywieniow¹,
warsztatów dla 19 kobiet-mam
szukaj¹cych informacji o rynku
pracy. Warsztaty rozpoczêliœmy
18 czerwca o godzinie 9:00 w sali
wyk³adowej Miejsko-Gminnego
Oœrodka Kultury w Sêdziszowie
M³p. Zajêcia trwa³y przez 3 godziny. Pierwsze spotkanie poprowadzi³a Pani Psycholog – Jolanta Pêdras, która pomaga³a
uczestniczkom warsztatów odkrywaæ ich potencja³. Panie szuka³y swoich mocnych stron, zdolnoœci, którymi pos³uguj¹ siê na
co dzieñ, ale nie patrz¹ na nie
w tych kategoriach. Uczestniczk¹ bardzo siê podoba³o spotkanie z Pani¹ Jolant¹ i chcia³y,
¿eby to spotkanie trwa³a d³u¿ej
ni¿ tylko 2 godziny. Po spotkaniu z Pani¹ Psycholog, Pani Beata Œwistara za³o¿ycielka Firmy
PRINCIPATUS – poradni ¯ywieniowej opowiada³a o swoim doœwiadczeniu zwi¹zanym z poruszaniem siê na rynku pracy. Panie mog³y siê dowiedzieæ co jest
potrzebne, aby za³o¿yæ swoj¹
w³asn¹ dzia³alnoœæ i co robiæ aby
j¹ utrzymaæ. Drugi dzieñ szkoleñ rozpoczêliœmy od pracy na

„Praca. Enter – Mama na rynku pracy”
– warsztaty w bibliotece

Uczestniczki projektu „Praca.Enter”

komputerach. Spotka³yœmy siê
w Liceum Ogólnokszta³c¹cym
w Sêdziszowie M³p., w którym
Pani Dyrektor zgodzi³a siê w ramach wspó³pracy na bezp³atne
udostêpnienie pracowni komputerowej, gdzie nasze uczestniczki zapoznawa³y siê z serwisem informacyjnym przygotowanym specjalnie dla tego projektu przez Fundacjê Inicjatyw Spo³eczno-Ekonomicznych. Panie
poprzez narzêdzie FISE znajduj¹ce siê na serwisie praca.enter.pl
poznawa³y swój potencja³ zawodowy. PóŸniej posz³yœmy do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej – Filii w Sêdziszowie
M³p., gdzie Pani Ma³gorzata
Malik przygotowa³a specjalnie
dla Pañ prezentacjê multimedialn¹ prezentuj¹c¹ szerok¹
ofertê edukacyjn¹ dotycz¹c¹
rynku pracy. Trzeci i ostatni
dzieñ pracowaliœmy równie¿

w sali wyk³adowej Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultury pod
okiem Pani Renaty D¹browskiej
– Doradcy Zawodowego z Powiatowego Urzêdu Pracy w Ropczycach. Panie Renata powiedzia³a nam co robiæ, aby aktywnie poruszaæ siê po rynku pracy.
Powiedzia³a nam jak dobrze siê
przygotowaæ do rozmowy kwalifikacyjnej, jak dobrze przygotowaæ CV oraz list motywacyjny.
Przyk³adowe CV i list motywacyjny ka¿da z uczestniczek otrzyma³a na zakoñczenie warsztatów na
pendraivie. Panie dowiedzia³y siê
równie¿ o tym, jakie projekty
bêd¹ realizowane w najbli¿szym
czasie przez Powiatowy Urz¹d
Pracy, na jak¹ pomoc mog¹ Panie liczyæ ze strony Urzêdu.
W projekcie zak³ada³yœmy
przeprowadzenie warsztatów
dla 20 kobiet-matek poszukuj¹cych pracy, a wziê³o w nich udzia³

Aleksandra Przybyła była czwarta
Uczennica Zespołu Szkół Zawodowych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp. zajęła czwarte miejsce
w I Edycji Konkursu wiedzy: „Rola w odbudowie niepodległej Polski i działalność społeczna i polityczna Lecha Kaczyńskiego po 1989 roku”.
Wystartowa³a w dwóch konkurencjach, jednak laury przynios³a jej w³asna twórczoœæ poetycka. Ta uczennica klasy III
ZSZ najpierw zosta³a zakwalifikowana do grona 14 finalistów
konkursu (na 130 uczniów
szkó³ œrednich i studentów), by
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w Nowym Dworze w Œwilczy zaprezentowaæ swoje prace. Tam
w dniu 24 czerwca 2013 roku
prowadz¹cy Konkurs Fina³owy
Maciej Kamiñski, Marcin Fijo³ek, Grzegorz Kozik, Marcin Józefowicz i Piotr Kozak zdecydowali, ¿e za wiersz „Mój Pre-

zydent …” nasza rodaczka uplasowa³a siê tu¿ za podium. Warto zaznaczyæ, i¿ opiekunk¹
uczestniczki by³a pani prof.
Bernadeta Frysztak.
Organizatorami konkursu
byli: Ruch Spo³eczny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego w Warszawie, ten¿e ruch
w Jaros³awiu, Forum M³odych
PiS- Podkarpacie, NSZZ Solidarnoœæ Ziemia Przemyska,
NSZZ Solidarnoœæ Region Rzeszowski, a patronat nad kon-

Bardzo serdecznie zapraszamy do naszej biblioteki
wszystkich poszukujących
pracy, którzy chcieliby się
zapoznać z serwisem internetowym praca-enter.pl,
chętnie służymy pomocą.
19 pañ. Uczestniczki warsztatów
by³y bardzo zadowolone, chc¹
wiêcej takich spotkañ, cieszy³y siê
bardzo z tego, ¿e zauwa¿y³yœmy
problem matek poszukuj¹cych
pracy. Panie, które nie mia³y
z kim zostawiæ swoich dzieci mog³y je z sob¹ przyprowadziæ, bo
specjalnie dla nich przygotowaliœmy k¹cik, w którym dzieci siê
bawi³y, gra³y, malowa³y i na koniec wcale nie chcia³y wracaæ do
domu. Jesteœmy zadowolone
z tego, ¿e uda³o siê nam zrealizowaæ ten projekt na terenie naszego miasta.
kursem objêli min. Wicemarsza³ek Sejmu RP Marek Kuchciñski, Pose³ do Parlamentu Europejskiego Tomasz Porêba,
Pose³ na Sejm RP Stanis³aw
O¿óg, Pos³owie na Sejm RP
Piotr Babinetz, Stanis³aw Piotrowicz, Jan Warzecha, Bogdan Rzoñca, Kazimierz Go³ojuch, Andrzej Szlachta, Kazimierz Moskal, Józefa Hrynkiewicz, oraz Senatorowie RP: Alicja Zaj¹c, W³adys³aw Ortyl.
Gratulujemy!
JF
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II Gminny Konkurs Literacki

Zosia-Samosia

„Magia Niezapominajki”
– „Nie zapomnij Tuwimmowy”
W dniu 12 czerwca w Miejsko-Gminnym Ośrodek Kultury w Sędziszowie Młp. odbył
się już po raz drugi Gminny
Konkurs Literacki pod hasłem
„Magia Niezapominajki” –
„NIE ZAPOMNIJ TUWIMMOWY”.
Celem konkursu by³o rozbudzanie zainteresowañ czytelniczych uczniów, prezentowanie
autorskich pomys³ów interpretacyjnych, kszta³cenie umiejêtnoœci g³oœnego i uwa¿nego czytania .Tworzywem dla uczestników konkursu by³a twórczoœæ J.
Tuwima. W tym roku do konkursu przyst¹pi³o 20 uczniów z 10
szkó³ podstawowych, tj.: z Góry
Ropczyckiej, dwie szko³y z Sêdziszowa M³p., Wolicy Piaskowej,
Krzywej, Klêczan, Czarnej, Zagorzyc Dolnych, Borku Wielkiego,
Szkodnej.

Deszczyk
Pêdziwiatr ³obuzuje,
na wietrze figluje,
œciga m¿¹cy maczek,
do oczu wpad³ robaczek.
Kapanina biedna wokó³ nas wêdruje,
i wodnistym puszkiem wod¹ w oczy pluje.
W chlustaj¹c¹ ch³ostê m¿awka siê zmienia
tak siê zawsze dzia³o poprzez pokolenia.
Uczniowie przygotowywali siê
do konkursu zapoznaj¹c siê ze
wszystkimi utworami, które by³y
do³¹czone do regulaminu (21
utworów J. Tuwima). Podczas
konkursu ka¿da osoba mia³a za
zadanie wylosowaæ jeden utwór,
a nastêpnie odpowiednio go zinterpretowaæ. Oceny prezentacji
dokona³a komisja w sk³adzie:
Danuta Pado – aktorka, instruktor teatralny WDK Rzeszów, Lucyna Majka – Dyrektor Gminnej

Konkurs regionalny w Szkole
Podstawowej w Kawęczynie

Zosia – Samosia
zjad³a wszystkie rozumy.
Zjad³a te¿ szeœæ komarów
nadziewanych
w konwaliowym sosie.
I zupkê z muszek na wieczornej rosie.
Tak j¹ od tego brzuch rozbola³ ¿e:
³obuzuje,
figluje,
biega dokoluœka,
niczym pêdziwiatr markotny.
Wtem chrzêst i pisk
Zosia p³acze wniebog³osy,
bo j¹ kopn¹³…
pstryczek –elektryczek.
Z tego mora³ wychodzi taki:
¯e najpierw pomyœleæ,
a potem lataæ jak markotne ptaki.

Biblioteki Publicznej w Iwierzycach, Magdalena Patro – Kierownik Biblioteki Publicznej w
Sêdziszowie M³p., która postanowi³a przyznaæ nastêpuj¹ce nagrody:

Wyróżnienia:
I wyróżnienie – Katarzyna Kiebała – SP
w Krzywej, II wyróżnienie – Mateusz
Berlik – SP nr 3 w Sędziszowie Młp., III
wyróżnienie – Magdalena Partyka – SP
w Klęczanach.

I. nagroda: Daria Dąbrowska- SP Nr 3
w Sędziszowie Młp.
II. nagroda: Barbara Myzia- SP Nr 2 w
Sędziszowie Młp.
III.nagroda: Gabriela Gil – Zespół Szkół
w Wolicy Piaskowej

W przerwie konkursu uczestnicy wziêli udzia³ w zabawach literackich, których efektem by³y
wiersze powsta³e w oparciu o
wyrazy i zwroty zaczerpniête z
wierszy J.Tuwima.

„Wszystkiego, co naprawdê trzeba wiedzieæ,
nauczy³em siê w przedszkolu…”
(R. Fulghum)

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Okres realizacji: 1.02.2013 r. – 31.07.2014 r.
Wartość projektu: 409 856,18 zł, w tym wkład własny gminy: 72 327,56 zł

BURMISTRZ SÊDZISZOWA MA£OPOLSKIEGO
zaprasza
Laureaci Konkursu Regionalnego 2013 r.

Fot. M. Czapka-Król

Tegoroczny Konkurs Regionalny przeprowadzony zosta³
w poniedzia³ek 17 VI, a wziê³o
w nim udzia³ dziesiêciu uczniów
z klas: IV, V i VI. Zamiast myœleæ
o niedalekiej kanikule, postanowili zg³êbiæ wiadomoœci o swojej
ma³ej OjczyŸnie. W pierwszej
czêœci Konkursu odpowiadali na
pytania z zakresu historii i wspó³czesnoœci Sêdziszowa M³p. oraz
okolicznych wiosek. W drugiej,
posi³kuj¹c siê wylosowanymi ilustracjami, snuli opowieœci o ¿yciu
ludzi „z tamtych lat”. Mówili
o ich problemach, obyczajach

i troskach dniach codziennego.
Uczestnicy Konkursu musieli te¿
ze swad¹ przedstawiæ walory
wybranej miejscowoœci, a tak¿e
wymyœliæ inn¹ nazwê swej rodzinnej wioski. Do pomys³u nale¿a³o
do³¹czyæ stosowne uzasadnienie.
Z owymi zadaniami najlepiej
poradzili sobie kolejno: Arkadiusz Po³eæ z kl VI, Justyna Stefanik z V i Rafa³ ¯egleñ z IV. Ich
wypowiedzi oceniali nauczyciele: Magdalena Czapka-Król, Jolanta Wozowicz oraz autorka tej
informacji.
Maria Wilczok
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18 sierpnia 2013 r. (niedziela) w godzinach od 14.00 do 17.00
- dzieci nowoprzyjête do Oddzia³u Zamiejscowego w Wolicy
£ugowej Przedszkola Nr 1 w Sêdziszowie M³p. wraz z rodzicami,
- mieszkañców Wolicy £ugowej oraz wszystkich chêtnych

na dzień otwarty
PRZEDSZKOLA W WOLICY ŁUGOWEJ
W czasie wizyty wszyscy goœcie bêd¹ mogli:
- obejrzeæ pomieszczenia przedszkola i plac zabaw,
- uzyskaæ wszelkie interesuj¹ce ich informacje w tym na temat:
nowoutworzonego oddzia³u w Wolicy £ugowej oraz realizacji
w roku szkolnym 2013/14 projektu PO KL,
- zapoznaæ siê z kadr¹ pedagogiczn¹ i pracownikami obs³ugi
przedszkola.
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Konkurs plastyczno-literacki

Sędziszów Małopolski
moim miastem przyszłości
został ogłoszony na stronie internetowej biblioteki w dniu 11 lutego 2013 r. i trwał do końca
maja. Był skierowany do uczniów szkół podstawowych gminy Sędziszów Młp.
Wziê³y w nim udzia³ dzieci ze
Szko³y Podstawowej nr 3 w Sêdziszowie M³p. i ze Szko³y Podstawowej w Czarnej Sêdziszowskiej,
a tak¿e dwaj cz³onkowie Ko³a
Przyjació³ Biblioteki. Uczestnicy
konkursu mieli za zadanie przygotowanie pracy w formacie A4
w dowolnej technice plastycznej
(rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie). Tegoroczna,
pierwsza edycja, dotyczy³a wizji
naszego miasta dawniej i dziœ. Jej
has³em przewodnim by³ temat
„Sêdziszów M³p. dawniej i dziœ,
widziany oczyma dzieci” przedstawiaj¹cy ich osobist¹ wizjê miasta w przysz³oœci. Nawi¹zywa³ do
530 rocznicy nadania praw miejskich dla Sêdziszowa M³p.
Na konkurs wp³ynê³y 23 prace, w tym 11 rysunków, dwa wiersze, jeden komiks, cztery ksi¹¿eczki, cztery plakaty i jedna praca przestrzenna przedstawiaj¹ca ratusz. W dniu 13 czerwca
2013 r. konkurs zosta³ rozstrzygniêty, a tydzieñ póŸniej nast¹pi³o uroczyste wrêczenie nagród.
Komisja przyzna³a nagrody
w dwóch kategoriach wiekowych.

W grupie wiekowej klas 0-III
nagrody otrzyma³y: Oliwia Æwiczak i Wiktoria Grêbosz (SP nr
3 Sêdziszów M³p). Natomiast
w drugiej kategorii wiekowej klas
III–VI nagrody otrzymali: Zuzanna Delikat, Hubert Oleœ (SP
nr 3 Sêdziszów M³p.), Joanna
Guzy (SP Czarna Sêdziszowska)
i wyró¿nienia: Inga Paœko, Katarzyna Pêkala (SP nr 3 Sêdziszów
M³p.), Tomasz Urbañski, Kamil
Koszowski (Gimnazjum, Ko³o
Przyjació³ Biblioteki).
Mali autorzy poradzili sobie
œwietnie z tematem konkursu.
Wykazali siê kreatywnoœci¹ i fantazj¹. Niektórzy wyobra¿ali sobie
nasze miasto bardzo nowoczeœnie. W ich wizji, Sêdziszów bêdzie miastem, w którym nie zabraknie metra, lotniska, zoo,
centrum handlowego, obserwatorium astronomicznego, aquaparku, ekologicznych tramwajów, uczelni jêzyków obcych. Wyobra¿aj¹ sobie tak¿e nasze miasto w przysz³oœci jako oazê zieleni, z piêknym parkiem, rezerwatem przyrody z unikalnymi drzewami i zwierzêtami.

Jak uczniowie postrzegają nasze miasto? Oddajmy im głos.
Sêdziszów poma³u siê rozwija i staje
siê coraz ³adniejszym miastem, stare
budynki zostaj¹ odnawiane, remontowane s¹ drogi, budowane s¹ sieci
wodoci¹gowe i kanalizacyjne. Wzrok
przyci¹ga wyremontowany teraz Dom
Kultury oraz plac przed nim wraz
z god³em miasta. Bardzo siê cieszê, ¿e
powsta³ plac rekreacyjny „Orlik”, z którego czêsto korzystam. W przysz³oœci
chcia³abym, abyœmy mogli siê cieszyæ
basenem, zarówno odkrytym, jak i zamkniêtym. Dla mieszkañców dobrym
pocieszeniem by³yby powstaj¹ce nowe
zak³ady, daj¹ce miejsca pracy. Po ukoñczeniu szkó³ i studiów, chcia³bym swoj¹
przysz³oœæ ulokowaæ w tym mieœcie.
W Sêdziszowie podoba mi siê nowe osiedle powsta³e na tzw. „Klinie” wraz
z koœcio³em pw. Mi³osierdzia Bo¿ego
oraz hotel „Ines” i tam kiedyœ chcia³bym mieszkaæ. Jad¹c drog¹ E-4 na
pewno oczy niektórych zwrócone s¹ w
tê stronê, bo miasto wygl¹da tu nowoczeœnie i widaæ, ¿e coœ nowego siê dzieje.
(Hubert Oleœ kl. V „b”)

SPORT Podnoszenie ciężarów
Magdalena Pasko Mistrzynią Polski!
Złoty medal z Mistrzostw Polski do
lat 23 w podnoszeniu ciężarów przywiozła sztangistka Lechii Sędziszów
Młp. Magdalena Pasko. Zawody odbyły się w Spale w dniach 28-30
czerwca 2013r.
Podopieczna trenera B³achowicza, startuj¹ca w najciê¿szej
kategorii wagowej + 69 kg, uzyska³a w dwuboju wynik 224 kg
(97+127). Magdalena Pasko stoczy³a zwyciêski bój z Ma³gorzat¹
Wiejak z Zawiszy Bydgoszcz,
któr¹ pokona³a o 1 kg. Pasjonuj¹ca walka o z³oto toczy³a siê
do ostatniego podejœcia, w którym reprezentantka Lechii
w znakomitym stylu podrzuci³a
127 kg.
Warto dodaæ, ¿e taki wynik
pozwoli³by zdobyæ Magdzie
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rów, rozegranej w Dobryszycach,
w dniach 11-14 lipca, ze srebrnym medalem wróci³ m³ody
sztangista sêdziszowskiej Lechii
Dariusz Januœ. W kategorii 56 kg
podopieczny trenera B³achowicza uzyska³ wynik 183 kg
(80+103) i ust¹pi³ pola jedynie
Adrianowi Franczykowi z LKS
Polwicy Wierzbno – 206 kg
(91+115).
Srebro nie przysz³o Darkowi
³atwo, bowiem ni¿sz¹ wag¹ cia³a
pokona³ Karola Tesmera z Soko³a Wiêcbork. Du¿a w tym zas³uga trenera B³achowicza, który umiejêtnie stosowa³ zabiegi
taktyczne, które w efekcie zaDariusz Januś srebrnym medalistą pewni³y jego podopiecznemu
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży srebro. Na uwagê zas³uguje
Z Ogólnopolskiej Olimpiady zw³aszcza wynik w podrzucie,
M³odzie¿y w podnoszeniu ciê¿a- gdy po pierwszym udanym boju
czwarte miejsce na Mistrzostwach Europy, jakie w kwietniu
odby³y siê w Albanii, a srebrna
medalistka tych zawodów w kategorii + 75 kg Sabina Bagiñska
osi¹gnê³a wynik zaledwie o 5 kg
lepszy.
W zawodach startowali tak¿e
inni reprezentanci Lechii: Sabina Szyd³owska zajê³a w kat. 53
kg szóste miejsce z wynikiem 96
kg (43+53); Krzysztof Januœ zaj¹³
w kat. 94 kg miejsce jedenaste z
wynikiem 236 kg (111+125); Szymon Drwal zaj¹³ w kat. +105 kg
miejsce siódme z wynikiem 225
kg (105+120).

Kategoria plastyczno-literacka cieszy³a siê najwiêksz¹ popularnoœci¹, tylko trzy osoby sprawdzi³y siê w kategorii literackiej,
wykorzystuj¹c technikê wiersz.
Mieszkam w mieœcie ma³ym,
Bardzo piêknym bez przechwa³y.
Znajdziesz tutaj wspania³oœci.
Coœ dla siebie i dla goœci.
Wszyscy ludzie s¹ wspaniali
Wszyscy duzi no i mali.
Mamy bardzo piêkny ratusz,
Który przetrwa³ wiele katusz,
Dom Kultury jest wspania³y,
No i wcale nie jest ma³y,
W centrum miasta rynek stoi,
A tam sklepów sto stoi,
Szko³y mamy fantastyczne,
Place zabaw s¹ magiczne.
Moje miasto jest cudowne,
W ka¿dym dniu pogodne.
(Inga Paœko,
Katarzyna Pêkala,
kl. VI „b”)

Wszystkim uczestnikom dziêkujemy za zainteresowanie konkursem, gratulujemy kreatywnoœci, a laureatom atrakcyjnych
nagród ksi¹¿kowych. Dziêkujemy tak¿e nauczycielom polonistom i wychowawcom klas, za
pomoc w organizacji konkursu
i ca³oroczn¹ wspó³pracê.
Zachêcamy zainteresowanych
do obejrzenia wystawy pokonkursowej w holu Biblioteki Publicznej w Sêdziszowie M³p.
Dorota Paœniewska
na ciê¿arze 94 kg, w drugim zaliczy³ ciê¿ar a¿ o 9 kg wy¿szy.
Drużynowe Mistrzostwa Polski
W drugim rzucie Dru¿ynowych Mistrzostw Polski, rozegranym na pomoœcie w Sêdziszowie
M³p. w dniu 15 czerwca 2013
roku, sztangiœci Lechii zgromadzili 1501,5 pkt. gospodarze rywalizowali z Uni¹ Hrubieszów
(I liga), Agrosem Zamoœæ (II
liga), Gryfem Sanok (II liga)
i Zniczem Bi³goraj (II liga).
W tabeli, po II rundzie Dru¿ynowych Mistrzostw Polski, Lechia zajmuje 13. miejsce wœród
18 dru¿yn, z wynikiem 3118,9 pkt.
i bezpieczn¹ przewag¹ nad
stref¹ spadkow¹.
Dodajmy, ¿e w barwach lidera I ligi, Budowlanych Opole,
startuje wychowanek Lechii, Sebastian Hoim, który przysporzy³
swojej nowej dru¿ynie 382,3 pkt
za wynik 305 kg w dwuboju.
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Wyścig Solidarności i Olimpijczyków
przejechał przez Sędziszów Młp.
W środę, 26 czerwca, przez
Sędziszów przejechali kolarze, rywalizujący w 24 Międzynarodowym Wyścigu Kolarskim Solidarności i Olimpijczyków. Przez nasze miasto prowadził pierwszy etap
Wyścigu, z Lublina do Krosna
(231 km). Na sędziszowskim
Rynku ulokowano lotną premię.

Kolarze wjechali na teren gminy Sêdziszów M³p. od strony Kolbuszowej. Peleton pod¹¿a³ ulicami: Kolbuszowsk¹, Pi³sudskiego, Jana Paw³a II, Rynek, 3-Maja,
Wêglowskiego, a nastêpnie
drog¹ E4. Po opuszczeniu gminy Sêdziszów kolarze przeje¿d¿ali przez gminê Iwierzyce, gdzie,
w Bystrzycy, mia³a miejsce premia górska.
Na lotnym finiszu naprzeciwko Ratusza najszybszy by³ Jonas
Koch (Niemcy, LKT Brandenburg) przed Witalijem Popkowem (Ukraina, ISD Continental)
i Jirim Hudeckiem (Czechy,
Bauknecht – Author). Ta trójka
oderwa³a siê od peletonu ju¿ na
30 kilometrze i w Sêdziszowie
mia³a 11 minut przewagi nad
zasadnicz¹ grup¹.
Na górskiej premii w Bystrzycy kolejność
była następująca:
1. Vitaly Popkov (ISD Continental)
2. Jiri Hudecek (Bauknecht – Author)
3. Jonas Koch (LKT Brandenburg)
4. Juan E. Arango Carvajal (Colombia)

I etap wyœcigu wygra³ Witali
Popkow. Ukrainiec na mecie na
kroœnieñskim Rynku ubiera³
¿ó³t¹ koszulkê lidera wyœcigu,
zielon¹ najlepszego górala oraz
bia³¹ najskuteczniej punktuj¹cego zawodnika na trasie.
Trójka uciekinierów zgodnie
wspó³pracowa³a przez blisko 200
kilometrów. Na 15 kilometrów
przed met¹ na atak zdecydowa³
siê Popkov i o 1 minutê i 42
sekundy szybciej od Jonasa
Kocha min¹³ liniê mety. Trzeci
by³ Jiri Hudecek ze strat¹
1 minuty i 46 sekund do lidera.
Najlepszym z Polaków by³ Piotr
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Peleton na ulicach Sędziszowa Młp.

Kirpsza (BDC Marcpol), który
zaj¹³ szóste miejsce.
Przed kolarzami na lotnym
finiszu w Sêdziszowie M³p. goœciliœmy organizatorów wyœcigu:
dyrektora Tadeusza Skorka oraz
olimpijczyków: Mieczys³awa
Nowickiego – srebrnego medalistê w wyœcigu dru¿ynowym na
100 km oraz br¹zowego indywidualnie na Olimpiadzie
w Montrealu w 1976 r., Marka
Leœniewskiego – srebrnego medalistê w wyœcigu dru¿ynowym na
100 km na Olimpiadzie w Seulu
w 1988 r. oraz Wies³awa Rudkowskiego – srebrnego medalistê w wadze lekkoœredniej na
Olimpiadzie w Monachium
w 1972 r. Oficjele wyœcigu
rozmawiali krótko z Burmistrzem
Kazimierzem Kie³bem, Zastêpc¹
Burmistrza El¿bieta Œwiniuch
i Sekretarzem Janem Maroniem.
Końcowa kolejność I etapu:
1. Witali Popkow (Ukraina, ICD Continental),
2. Jonas Koch (Niemcy, LKT Brandenburg),
3. Jiri Hudecek (Czechy, Bauknecht – Author),

Władze gminy w towarzystwie organizatorów Wyścigu i medalistów olimpijskich: Tadeusza Skorka – dyrektora Wyścigu (pierwszy z lewej) Marka Leśniewskiego – wicemistrza olimpijskiego i wicemistrza świata w jeździe drużynowej na czas (obok Sekretarza Jana Maronia), Wiesława Rudkowskiego – wicemistrza olimpijskiego w boksie
(obok Z-cy Burmistrza Elżbiety Świniuch), Mieczysława Nowickiego – wicemistrza
i brązowego medalisty olimpijskiego w kolarsktwie (obok Burmistrza Kazimierza Kiełba), Waldemara Krenca – Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Wyścigu.

Z kronikarskiego obowi¹zku
odnotujmy, ¿e ca³y wyœcig wygra³
Witali Popkow (Ukraina, ICD
Continental) przed Jirim Hudeckiem (Czechy, Bauknecht –
Author) oraz Stefanem Schafer-

em (Niemcy, Team NSP –
Ghost). Najlepszy z Polaków,
Kamil Zieliñski z grupy Las Vegas Power Energy Drink zaj¹³
w klasyfikacji koñcowej 4. miejsce.
(b)
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Piłka nożna
Rozgrywki piłkarzy w sezonie 2012/13 zakończyły się po
oddaniu do druku czerwcowego numeru Biuletynu, dlatego
końcowe tabele, wraz z wynikami ostatnich kolejek publikujemy w numerze bieżącym.
Klasa O Dębica
Kolejka 24: Czarnovia – Lechia 0:1 (Wójtowicz)
Kolejka 16 (zaległa): Lechia – Igloopol Dębica 1:1 (Kamiński)
Kolejka 25: Lechia – Wisłok Wiśniowa 4:1 (Idzik, Kamiński, Lesiński, Ciepiela)
Kolejka 26: Victoria Czermin – Lechia 0:1 (Kamiński)
Kolejka 27: Lechia – Kaskada Kamionka 4:0 (Wójtowicz 2, Kamiński, Bizoń)
Kolejka 28: Radomyślanka – Lechia 0:0
Kolejka 29: Lechia – Brzostowianka 0:0
Kolejka 30: Start Wola Mielecka – Lechia 3:1
1. Wisłoka Dębica ..................... 30 ...... 71 ...... 21 ....... 8 ........ 1 ..... 79-18
2. Igloopol Dębica ..................... 30 ...... 70 ...... 22 ....... 4 ........ 4 ..... 60-21
3. Victoria Czermin ................... 30 ...... 59 ...... 18 ....... 5 ........ 7 ..... 45-22
4. Błękitni Ropczyce ................ 30 ...... 57 ...... 17 ....... 6 ........ 7 ..... 50-23
5. Pogórze Wielopole Skrz. ....... 30 ...... 49 ...... 14 ....... 7 ........ 9 ..... 50-46
6. Wisłok Wiśniowa ................... 30 ...... 48 ...... 15 ....... 3 ....... 12 .... 59-50
7. Lechia Sędziszów Młp. ....... 30 ...... 40 ...... 10 ...... 10 ...... 10 .... 38-36
8. Chemik Pustków .................. 30 ...... 39 ...... 11 ....... 6 ....... 13 .... 43-53
9. Radomyślanka ...................... 30 ...... 37 ....... 9 ....... 10 ...... 11 .... 33-29
10. Zryw Dzikowiec ................... 30 ...... 35 ....... 9 ........ 8 ....... 13 .... 29-45
11. Sokół Kolbuszowa Dln. ......... 30 ...... 35 ...... 10 ....... 5 ....... 15 .... 36-61
12. Raniżovia Raniżów ............... 30 ...... 32 ....... 9 ........ 5 ....... 16 .... 33-47
13. Brzostowianka Brzostek ....... 30 ...... 29 ....... 7 ........ 8 ....... 15 .... 31-43
14. Start Wola Mielecka ............ 30 ...... 27 ....... 6 ........ 9 ....... 15 .... 44-59
15. Czarnovia Czarna .................. 30 ...... 25 ....... 7 ........ 4 ....... 19 .... 31-67
16. Kaskada Kamionka ............... 30 ...... 16 ....... 4 ........ 4 ....... 22 .... 25-66
Awans: Wisłoka Dębica, spadek: Czarnovia, Kaskada Kamionka
Awans z klasy A: Czarni Trześń, Monis Bielowy oraz Tempo Cmolas po zwycięskim barażu z Borowcem Straszęcin.
Klasa A Dębica
Kolejka 24: Sokół Krzywa – Kłos Kawęczyn 0:0
Kolejka 25: Kłos – Strażak Lubzina 2:0 Victoria Ocieka –Sokół 0:2
Kolejka 26: Orły Borowa – Kłos 2:3 Sokół – Strzelec Frysztak 2:4
Kolejka 27: Sokół – Monis Bielowy 2:1 Kłos – Ostra Gumniska 3:0 vo
Kolejka 28: Huragan Przedbórz – Kłos 2:1 Strażak Lubzina – Sokół 4:2
Kolejka 29: Sokół – Orły Borowa 7:1 Kłos – LKS Żyraków 0:1
Kolejka 30: Łęki Górne – Kłos 2:2 Ostra Gumniska – Sokół 0:3 vo
1. Monis Bielowy ...................... 30 ...... 68 ...... 22 ....... 2 ........ 6 ... 102-33
2. Borowiec Straszęcin ............ 30 ...... 60 ...... 18 ....... 6 ........ 6 ..... 55-31
3. Strzelec Frysztak ................. 30 ...... 56 ...... 17 ....... 5 ........ 8 ..... 61-43
4. Kłos Kawęczyn ................... 30 ...... 53 ...... 16 ....... 5 ........ 9 ..... 54-30
5. LKS Łopuchowa ................... 30 ...... 52 ...... 15 ....... 7 ........ 8 ..... 56-45
6. Kamieniarz Golemki ............... 30 ...... 45 ...... 13 ....... 6 ....... 11 .... 52-36
7. LKS Pustków ....................... 30 ...... 42 ...... 11 ....... 9 ....... 10 .... 44-43
8. Victoria Ocieka ..................... 30 ...... 42 ...... 12 ....... 6 ....... 12 .... 47-48
9. Huragan Przedbórz ............... 30 ...... 41 ...... 11 ....... 8 ....... 11 .... 46-37
10. Sokół Krzywa ...................... 30 ...... 40 ...... 11 ....... 7 ....... 12 .... 48-45
11. LKS Łęki Górne .................... 30 ...... 40 ...... 12 ....... 4 ....... 14 .... 47-51
12. Strażak Lubzina .................... 30 ...... 36 ...... 11 ....... 3 ....... 16 .... 49-66
13. LKS Żyraków ....................... 30 ...... 34 ....... 8 ....... 10 ...... 12 .... 36-50
14. LKS Głowaczowa ................. 30 ...... 31 ....... 8 ........ 7 ....... 15 .... 31-45
15. Orły Borowa ......................... 30 ...... 15 ....... 3 ........ 6 ....... 21 .. 38-108
16. Ostra Gumniska .................... 30 ...... 18 ....... 5 ........ 3 ....... 22 .... 26-81
Klasa A Rzeszów
Kolejka 23: Iskra Zgłobień – Plon 3:2
Kolejka 24: Plon – Czarni Czudec 4:3
Kolejka 25: Bratek Bratkowice – Plon 7:2
Kolejka 26: Plon – Korona Rzeszów 1:4
1. Sokół Sokołów Młp. ............. 26 ...... 55 ...... 17 ....... 4 ........ 5 ..... 69-33
2. Piast Nowa Wieś .................. 26 ...... 53 ...... 15 ....... 8 ........ 3 ..... 77-27
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bratek Bratkowice ...............
Korona Rzeszów ...................
GKS Niebylec .......................
Granit Wysoka Strzyż. ..........
LKS Hermanowa ..................
Plon Klęczany .....................
KP Zabajka ..........................
Zimowit Rzeszów .................
Victoria Budy Głog. ..............
Czarni Czudec ......................
Iskra Zgłobień ......................
Sokół Grodzisko ....................

26 ...... 53 ...... 16 .......
26 ...... 48 ...... 14 .......
26 ...... 45 ...... 14 .......
26 ...... 44 ...... 13 .......
26 ...... 43 ...... 13 .......
26 ...... 32 ...... 10 .......
26 ...... 30 ....... 9 ........
26 ...... 27 ....... 7 ........
26 ...... 26 ....... 8 ........
26 ...... 26 ....... 6 ........
26 ...... 18 ....... 5 ........
26 ...... 16 ....... 5 ........

5
6
3
5
4
2
3
6
2
8
3
1

........ 5 ..... 96-46
........ 6 ..... 64-31
........ 9 ..... 50-32
........ 8 ..... 61-40
........ 9 ..... 53-40
....... 14 .... 59-87
....... 14 .... 42-55
....... 13 .... 36-63
....... 16 .... 34-77
....... 12 .... 33-56
....... 18 .... 31-66
....... 20 .... 30-82

Klasa B Dębica
Kolejka 20: Borkovia – Gród Będziemyśl 2:0 Baszta Zawada – Korona 0:3 Płomień – Paszczyna 1:0 LKS Brzeźnica – Piast 5:2
Kolejka 21: Inter – Borkovia 3:1 Piast – LKS Stasiówka 1:4 Olimpia Nockowa –
Płomień 4:3 Korona – LZS Mała 4:3 LKS Ostrów – Gród Będziemyśl 3:3
Kolejka 22: Borkovia – LKS Ostrów 1:3 Gród – Korona 1:2 Płomień – Piast 3:2
Kolejka 23: LKS Brzeźnica – Borkovia 1:5 Olchovia – Płomień 1:2 Piast – Baszta
0:0 Paszczyniak – Gród 3:0 Korona – LKS Ostrów 1:1
Kolejka 24: Borkovia – Korona 2:0 Gród Będziemyśl – Olimpia Nockowa 5:1 LZS
Mała – Piast 8:1 Płomień – Inter Gnojnica 2:3
Kolejka 25: LKS Stasiówka – Borkovia 1:1 LKS Brzeźnica – Płomień 0:6 Piast –
Gród 2:3 Paszczyniak – Korona 1:0
Kolejka 26: Borkovia – Paszczyniak 2:1 Korona – Olimpia 0:2 LKS Ostrów – Piast
3:2 Gród – Olchovia 2:1 Płomień – LKS Stasiówka 1:4
1. Płomień Zagorzyce ............. 26 ...... 57 ...... 18 ....... 3 ........ 5 ..... 66-32
2. LKS Ostrów ......................... 26 ...... 54 ...... 16 ....... 6 ........ 4 ..... 69-34
3. LKS Brzeźnica ...................... 26 ...... 50 ...... 15 ....... 5 ........ 6 ..... 57-40
4. Borkovia Borek Wielki ........ 26 ...... 49 ...... 15 ....... 4 ........ 7 ..... 58-31
5. Inter Gnojnica ...................... 26 ...... 48 ...... 15 ....... 3 ........ 8 ..... 61-39
6. LKS Stasiówka .................... 26 ...... 42 ...... 12 ....... 6 ........ 8 ..... 54-42
7. Paszczyniak Paszczyna ......... 26 ...... 39 ...... 12 ....... 3 ....... 11 .... 36-35
8. LZS Mała ............................. 26 ...... 28 ....... 8 ........ 4 ....... 14 .... 55-53
9. Gród Będziemyśl ................. 26 ...... 27 ....... 7 ........ 6 ....... 13 .... 48-62
10. Korona Góra Ropczycka ...... 26 ...... 27 ....... 7 ........ 6 ....... 13 .... 31-43
11. Baszta Zawada .................... 26 ...... 26 ....... 8 ........ 2 ....... 16 ..... 41-81
12. Olimpia Nockowa .................. 26 ...... 25 ....... 7 ........ 4 ....... 15 .... 47-67
13. Piast Wolica Piaskowa ...... 26 ...... 24 ....... 7 ........ 3 ....... 16 .... 35-73
14. Olchovia Olchowa ................ 26 ...... 20 ....... 5 ........ 5 ....... 16 .... 37-63
Awans: Płomień, LKS Ostrów, LKS Brzeźnica, Borkovia
II podkarpacka liga juniorów starszych
Juniorzy Lechii Sêdziszów popisali siê znakomitym finiszem
w rundzie wiosennej zakoñczonego sezonu. W ostatnich szeœciu
meczach odnieœli piêæ zwyciêstw i odnotowali jeden remis. Pozwoli³o im to zakoñczyæ rozgrywki na dobrym 4 miejscu, chocia¿ gdyby spisywali siê tak jak jesieni¹, zapewne œwiêtowaliby awans do
wy¿szej klasy rozgrywkowej.
Kolejka 20: Unia Nowa Sarzyna – Lechia 2:0
Kolejka 21: Lechia – Sokół Nisko 3:2
Kolejka 22: Polonia Przemyśl – Lechia 1:4
Kolejka 23: MKS Kańczuga – Lechia 0:1
Kolejka 24: LKS Skołyszyn – Lechia 0:0
Kolejka 25: Lechia – MKS Dębica 5:0
Kolejka 26: Olimpia Pysznica – Lechia 2:3
1. Unia Nowa Sarzyna ................. 26 ...... 57 ...... 17 ....... 6 ........ 3 ..... 80-26
2. Przełęcz Dukla ......................... 26 ...... 57 ...... 18 ....... 3 ........ 5 ..... 78-33
3. Gryf Mielec ............................. 26 ...... 51 ...... 16 ....... 3 ........ 7 ..... 74-38
4. Lechia Sędziszów Młp. .......... 26 ...... 47 ...... 15 ....... 2 ........ 9 ..... 52-45
5. JKS Jarosław .......................... 26 ...... 43 ...... 13 ....... 4 ........ 9 ..... 46-46
6. MKS Kańczuga ........................ 26 ...... 41 ...... 13 ....... 2 ....... 11 .... 41-35
7. Sokół Nisko ............................. 26 ...... 41 ...... 13 ....... 2 ....... 11 .... 57-55
8. Kolbuszowianka ....................... 26 ...... 41 ...... 12 ....... 5 ........ 9 ..... 56-42
9. Polonia Przemyśl ...................... 26 ...... 40 ...... 12 ....... 4 ....... 10 .... 35-31
10. Olimpia Pysznica .................... 26 ...... 34 ...... 10 ....... 4 ....... 12 .... 62-50
11. Tłoki Gorzyce ......................... 26 ...... 33 ....... 9 ........ 6 ....... 11 .... 52-52
12. LKS Skołyszyn ...................... 26 ...... 16 ....... 3 ........ 7 ....... 16 .... 17-68
13. MKS Dębica .......................... 26 ...... 12 ....... 3 ........ 3 ....... 20 .... 15-76
14. Start Pruchnik ...................... 26 ....... 6 ........ 1 ........ 3 ....... 22 .... 19-87
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Nowy sezon tuż tuż
W nowym sezonie w podokręgu dębickim doszło do zmian
organizacyjnych. Powołano do istnienia drugą klasę A. Obie
liczyć będą po 12 drużyn Do grupy dębickiej przeniósł się
z grupy rzeszowskiej Plon Klęczany. W grupie dębickiej
I rywalizować będzie 10 drużyn z powiatu ropczycko-sędziszowskiego, w tym 5 z gminy Sędziszów Młp. oraz Huragan
Przedbórz i Strzelec Frysztak.
Terminarz klasy A gr. dębicka I
Kolejka 1-18 sierpnia
Borkovia Borek Wlk. – Kłos Kawęczyn
LKS Ostrów – Victoria Ocieka
Płomień Zagorzyce – Strażak Lubzina
Huragan Przedbórz – Kaskada Kamionka
Strzelec Frysztak – LKS Łopuchowa
Plon Klęczany – Sokół Krzywa
Kolejka 2-25 sierpnia
Kłos Kawęczyn – Sokół Krzywa
LKS Łopuchowa – Plon Klęczany
Kaskada Kamionka – Strzelec Frysztak
Strażak Lubzina – Huragan Przedbórz
Victoria Ocieka – Płomień Zagorzyce
Borkovia Borek Wlk. – LKS Ostrów
Kolejka 3-1 września
LKS Ostrów – Kłos Kawęczyn
Płomień Zagorzyce – Borkovia Borek Wlk.
Huragan Przedbórz – Victoria Ocieka
Strzelec Frysztak – Strażak Lubzina
Plon Klęczany – Kaskada Kamionka
Sokół Krzywa – LKS Łopuchowa
Kolejka 4-8 września
Kłos Kawęczyn – LKS Łopuchowa
Kaskada Kamionka – Sokół Krzywa
Strażak Lubzina – Plon Klęczany
Victoria Ocieka – Strzelec Frysztak
Borkovia Borek Wlk. – Huragan Przedbórz
LKS Ostrów – Płomień Zagorzyce
Kolejka 5-15 września
Płomień Zagorzyce – Kłos Kawęczyn
Huragan Przedbórz – LKS Ostrów
Strzelec Frysztak – Borkovia Borek Wlk.
Plon Klęczany – Victoria Ocieka
Sokół Krzywa – Strażak Lubzina
LKS Łopuchowa – Kaskada Kamionka
Kolejka 6-22 września
Kłos Kawęczyn – Kaskada Kamionka
Strażak Lubzina – LKS Łopuchowa
Victoria Ocieka – Sokół Krzywa
Borkovia Borek Wlk. – Plon Klęczany
LKS Ostrów – Strzelec Frysztak
Płomień Zagorzyce – Huragan Przedbórz
Kolejka 7-29 września
Huragan Przedbórz – Kłos Kawęczyn
Strzelec Frysztak – Płomień Zagorzyce
Plon Klęczany – LKS Ostrów
Sokół Krzywa – Borkovia Borek Wlk.
LKS Łopuchowa – Victoria Ocieka
Kaskada Kamionka – Strażak Lubzina

Kolejka 8-6 października
Kłos Kawęczyn – Strażak Lubzina
Victoria Ocieka – Kaskada Kamionka
Borkovia Borek Wlk. – LKS Łopuchowa
LKS Ostrów – Sokół Krzywa
Płomień Zagorzyce – Plon Klęczany
Huragan Przedbórz – Strzelec Frysztak
Kolejka 9-13 października
Strzelec Frysztak – Kłos Kawęczyn
Plon Klęczany – Huragan Przedbórz
Sokół Krzywa – Płomień Zagorzyce
LKS Łopuchowa – LKS Ostrów
Kaskada Kamionka – Borkovia Borek Wlk.
Strażak Lubzina – Victoria Ocieka
Kolejka 10-20 października
Kłos Kawęczyn – Victoria Ocieka
Borkovia Borek Wlk. – Strażak Lubzina
LKS Ostrów – Kaskada Kamionka
Płomień Zagorzyce – LKS Łopuchowa
Huragan Przedbórz – Sokół Krzywa
Strzelec Frysztak – Plon Klęczany
Kolejka 11-27 października
Plon Klęczany – Kłos Kawęczyn
Sokół Krzywa – Strzelec Frysztak
LKS Łopuchowa – Huragan Przedbórz
Kaskada Kamionka – Płomień Zagorzyce
Strażak Lubzina – LKS Ostrów
Victoria Ocieka – Borkovia Borek Wlk.

Terminarz klasy B gr. dębicka I
Kolejka 1-18 sierpnia
Gród Będziemyśl – Korona Góra Ropcz.
Olimpia Nockowa – Piast Wolica Piask.
Olchovia Olchowa – Inter Gnojnica
Czekaj Ropczyce – Baszta Zawada
Paszczyniak – LZS Mała
LKS Stasiówka – MULKS Pustynia
Kolejka 2-25 sierpnia
Korona Góra Ropcz. – MULKS Pustynia
LZS Mała – LKS Stasiówka
Baszta Zawada – Paszczyniak
Inter Gnojnica – Czekaj Ropczyce
Piast Wolica Piask. – Olchovia Olchowa
Gród Będziemyśl – Olimpia Nockowa
Kolejka 3-1 września
Olimpia Nockowa – Korona Góra Ropcz.
Olchovia Olchowa – Gród Będziemyśl
Czekaj Ropczyce – Piast Wolica Piask.
Paszczyniak – Inter Gnojnica
LKS Stasiówka – Baszta Zawada
MULKS Pustynia – LZS Mała
Kolejka 4-8 września
Korona Góra Ropcz. – LZS Mała
Baszta Zawada – MULKS Pustynia
Inter Gnojnica – LKS Stasiówka
Piast Wolica Piask. – Paszczyniak
Gród Będziemyśl – Czekaj Ropczyce
Olimpia Nockowa – Olchovia Olchowa
Kolejka 5-15 września
Olchovia Olchowa – Korona Góra Ropcz.
Czekaj Ropczyce – Olimpia Nockowa
Paszczyniak – Gród Będziemyśl
LKS Stasiówka – Piast Wolica Piask.
MULKS Pustynia – Inter Gnojnica
LZS Mała – Baszta Zawada
Kolejka 6-22 września
Korona Góra Ropcz. – Baszta Zawada

Inter Gnojnica – LZS Mała
Piast Wolica Piask. – MULKS Pustynia
Gród Będziemyśl – LKS Stasiówka
Olimpia Nockowa – Paszczyniak
Olchovia Olchowa – Czekaj Ropczyce
Kolejka 7-29 września
Czekaj Ropczyce – Korona Góra Ropcz.
Paszczyniak – Olchovia Olchowa
LKS Stasiówka – Olimpia Nockowa
MULKS Pustynia – Gród Będziemyśl
LZS Mała – Piast Wolica Piask.
Baszta Zawada – Inter Gnojnica
Kolejka 8-6 października
Korona Góra Ropcz. – Inter Gnojnica
Piast Wolica Piask. – Baszta Zawada
Gród Będziemyśl – LZS Mała
Olimpia Nockowa – MULKS Pustynia
Olchovia Olchowa – LKS Stasiówka
Czekaj Ropczyce – Paszczyniak
Kolejka 9 -13 października
Paszczyniak – Korona Góra Ropcz.
LKS Stasiówka – Czekaj Ropczyce
MULKS Pustynia – Olchovia Olchowa
LZS Mała – Olimpia Nockowa
Baszta Zawada – Gród Będziemyśl
Inter Gnojnica – Piast Wolica Piask.
Kolejka 10-20 października
Korona Góra Ropcz. – Piast Wolica Piask.
Gród Będziemyśl – Inter Gnojnica
Olimpia Nockowa – Baszta Zawada
Olchovia Olchowa – LZS Mała
Czekaj Ropczyce – MULKS Pustynia
Paszczyniak – LKS Stasiówka
Kolejka 11-27 października
LKS Stasiówka – Korona Góra Ropcz.
MULKS Pustynia – Paszczyniak
LZS Mała – Czekaj Ropczyce
Baszta Zawada – Olchovia Olchowa
Inter Gnojnica – Olimpia Nockowa
Piast Wolica Piask. – Gród Będziemyśl

Błękitni Ropczyce – Lechia Sędziszów Młp.
Kolejka 10-5 października
Lechia Sędziszów Młp. – Sokół Kolbuszowa Dolna
W ramach przygotowañ do
Chemik Pustków – Błękitni Ropczyce
Kolejka 4-24 sierpnia
nowego sezonu, Lechia rozegraPogórze Wielopole Skrz. – Victoria Czermin
Błękitni Ropczyce – Wisłok Wiśniowa
³a kilka sparringów z wy¿ej notoKolejka 11-12 października
Lechia Sędziszów Młp. – Tempo Cmolas
wanymi rywalami. Sêdziszowia- Monis Bielowy – Pogórze Wielopole Skrz.
Wisłok Wiśniowa – Pogórze Wielopole Skrz.
nie ulegli 0:2 Izolatorowi Bogu- Kolejka 5-31 sierpnia
Błękitni Ropczyce – Czarni Trześń
chwa³a, 1:2 Kolbuszowiance, Pogórze Wielopole Skrz. – Radomyślanka
Raniżovia Raniżów – Lechia Sędziszów Młp.
pokonali Piasta Tuczempy 3:1 Brzostowianka Brzostek – Lechia Sędziszów Młp. Kolejka 12-19 października
(Bizoñ 2, Wójtowicz), ulegli 0:2 Igloopol Dębica – Błękitni Ropczyce
Radomyślanka – Lechia Sędziszów Młp.
Wis³okowi Strzy¿ów i pokonali Kolejka 6-7 września
Monis Bielowy – Błękitni Ropczyce
Pogórze Wielopole Skrz. – Igloopol Dębica
4:1 Rzemieœlnika Pilzno.
Radomyślanka – Błękitni Ropczyce
Kolejka 13-26 października
Lechia Sędziszów Młp. – Victoria Czermin
Błękitni Ropczyce – Pogórze Wielopole Skrz.
Pogórze Wielopole Skrz. – Zryw Dzikowiec
Kolejka 1-10 sierpnia
Lechia Sędziszów Młp. – Chemik Pustków
Pogórze Wielopole Skrz. – Lechia Sędziszów Młp. Kolejka 7-14 września
Start Wola Mielecka – Pogórze Wielopole Skrz. Kolejka 14-2 listopada
Tempo Cmolas – Błękitni Ropczyce
Czarni Trześń – Lechia Sędziszów Młp.
Wisłok Wiśniowa – Lechia Sędziszów Młp.
Kolejka 2-15 sierpnia
Pogórze Wielopole Skrz. – Sokół Kolbuszowa Dolna
Błękitni Ropczyce – Sokół Kolbuszowa Dolna
Błękitni Ropczyce – Brzostowianka Brzostek
Zryw Dzikowiec – Błękitni Ropczyce
Kolejka 8-21 września
Lechia Sędziszów Młp. – Zryw Dzikowiec
Kolejka 15-9 listopada
Raniżovia Raniżów – Błękitni Ropczyce
Chemik Pustków – Pogórze Wielopole Skrz.
Błękitni Ropczyce – Start Wola Mielecka
Lechia Sędziszów Młp. – Igloopol Dębica
Kolejka 3-17 sierpnia
Raniżovia Raniżów – Pogórze Wielopole Skrz.
Pogórze Wielopole Skrz. – Tempo Cmolas
Pogórze Wielopole Skrz. – Czarni Trześń
Lechia Sędziszów Młp. – Monis Bielowy
Start Wola Mielecka – Lechia Sędziszów Młp. Kolejka 9-28 września
Brzostowianka Brzostek – Pogórze Wielopole Skrz.
Victoria Czermin – Błękitni Ropczyce

Terminarz klasy okręgowej gr. dębicka
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XXIII Puchar Burmistrza w piłce nożnej

Sokół Krzyw
Krzywaa z Puchar
Pucharem
em Burmistrza
Jak co roku, lipiec w gminie
Sędziszów Młp. stoi pod znakiem piłkarskich rozgrywek
o Puchar Burmistrza Sędziszowa Młp. W tym roku turniej odbywa się systemem
pucharowym. Rozpoczął się
14 lipca, a decydujące mecze
zaplanowano na 4 sierpnia.
W pierwszym meczu, rozegranym w Wolicy Piaskowej, gospodarze pokonali faworyzowan¹
dru¿ynê Progresu Kawêczyn 4:1.
Tydzieñ póŸniej rozegrano
æwieræfina³y, w których pad³y
wyniki:
Sokół Krzywa – Korona Góra Ropczycka 5:3 (2:2)
Borkovia Borek Wielki – Młodzieżowcy
Lechia Sędziszów Młp. 2:3 (1:2)
Plon Klęczany – Piast Wolica Piaskowa 4:2 (2:1)
Płomień Zagorzyce – Gród Będziemyśl
4:2 (1:2).

W ostatni¹ niedzielê lipca rozegrano spotkania pó³fina³owe:
Młodzieżowcy Lechia Sędziszów Młp. –
Płomień Zagorzyce 2:3 (0:2)
Sokół Krzywa – Plon Klęczany 5:0 (1:0)
W niedzielê, 4 sierpnia, na stadionie Lechii w Sêdziszowie M³p.
odby³y siê mecze o trzecie miejsce i g³ówne trofeum imprezy.
Puchar Burmistrza Sêdziszowa M³p. w XXIII Turnieju Pi³ki
No¿nej zdobyli pi³karze Soko³a
Krzywa po zwyciêstwie nad P³omieniem Zagorzyce 5:2 (2:0).
Przed pojedynkiem fina³owym
rozegrano mecz o III miejsce,
w którym pi³karze Plonu Klêczany pokonali M³odzie¿owców Lechii Sêdziszów M³p. 6:1.
Puchary i nagrody zwyciêzcom wrêcza³ osobiœcie Burmistrz Kazimierz Kie³b.
Tegoroczny turniej obfitowa³
w wyj¹tkowo du¿¹ iloœæ strzelonych bramek, œrednia na jeden
mecz w wynios³a 6.

Burmistrz Kazimierz Kiełb wręcza trofeum kapitanowi Sokoła.

Zdobywcy Pucharu Burmistrza, drużyna Sokoła Krzywa w meczu
finałowym wystąpiła w następującym składzie:
Wojciech Skwirut, Damian Ćwiczak, Tomasz Łyko, Konrad Świerad, Rafał
Stec, Krzysztof Wojdon, Mateusz Patro, Łukasz Pawlikowski, Jakub Feret,
Artur Zawisza, Bartłomiej Głodek, Rafał Feret I, Rafał Feret II, Partyk Dryja,
Bartłomiej Opaliński, Wojciech Ziemiński. Trenerem drużyny jest Edward
Sroka, a kierownikiem Marek Wiktor.

I miejsce –Sokół Krzywa.

II miejsce – Płomień Zagorzyce.

III miejsce – Plon Klęczany.

IV miejsce – Młodzieżowcy Lechii Sędziszów Młp.
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Fot.(5) J. Maroń
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