www.sedziszow-mlp.pl n ISSN 1234-2599 n ROK XXII

wrzesień 2013 r.

NR

7

(192)

EGZEMPLARZ
BEZPŁATNY

Dożynki 2013

II Święto Parku Buczyna
w Górze Ropczyckiej

W NUMERZE:
Wyniki wyborów
uzupełniających
do Senatu RP
Policja informuje

Gminne inwestycje

Gminny Punkt
Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych
już działa
Okra, rzodkiewka
i groch cukrowy za
osiem tysięcy złotych!!!

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć,
nauczyłem się w przedszkolu…” (R. Fulghum)
– to tytuł Projektu realizowanego w Oddziale Zamiejscowym
w Wolicy Ługowej, Publicznego Przedszkola Nr 1, w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji projektu: 1.02.2013 r. – 31.07.2014 r.

Celem g³ównym projektu jest:
podniesienie stopnia upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Sêdziszów
M³p. od wrzeœnia 2013 r. poprzez
zwiêkszenie liczby miejsc w publicznych przedszkolach na terenie gminy Sêdziszów M³p.
Wsparciem objêtych zosta³o 60
dzieci, dla których powsta³y
nowe miejsca w oddzia³ach
przedszkolnych w Wolicy £ugowej.
Uchwa³¹ Nr XXIII/203/13
Rady Miejskiej w Sêdziszowie
Ma³opolskim z dnia 29 stycznia
2013 r. w sprawie zmiany aktu
za³o¿ycielskiego Przedszkola
Nr 1 w Sêdziszowie, nast¹pi³a z
dniem 1 marca 2013 r. zmiana
nazwy z Przedszkola Nr 1 w Sêdziszowie na nazwê Publiczne
Przedszkole Nr 1 w Sêdziszowie
Ma³opolskim z Oddzia³em Zamiejscowym w Wolicy £ugowej.
Realizacja projektu zosta³a powierzona Uchwa³¹ Nr XVIII/
146/12 Rady Miejskiej w Sêdziszowie Ma³opolskim z dnia
25 wrzeœnia 2012 r. Zespo³owi
Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli Gminy Sêdziszów M³p.
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W Oddziale Zamiejscowym
w Wolicy £ugowej powsta³y
nowe miejsca pracy dla nauczycieli, projekt natomiast zapewni³ zatrudnienie pracownikom
administracji i obs³ugi. Z bud¿etu projektu zakupiono: pe³ne
wyposa¿enie kuchni (zmywarka,
kuchenka mikrofalowa, roboty
kuchenne, termosy do przewo¿enia ¿ywnoœci, garnki, czajniki
elektryczne, zastawa sto³owa,
zestaw sztuæców, itp.), telewizor,
DVD, radiomagnetofon, zestaw
nag³aœniaj¹cy, radiomagnetofon, aparat fotograficzny, aparat telefoniczny, laptop wraz
z oprogramowaniem, ksero, biurowe urz¹dzenie wielofunkcyjne, odkurzacz, kosiarka do trawy, drobne wyposa¿enie kuchni, ³azienek, sal i pomieszczenia
biurowego, liczne pomoce dy-

daktyczne (klocki, uk³adanki,
puzzle, gry i plansze edukacyjne, drobne instrumenty, pomoce do czytania i æwiczeñ gimnastycznych, ksi¹¿ki i p³ytoteka,
zabawki) oraz materia³y papiernicze i œrodki czystoœci.
Ca³odzienne wy¿ywienie dzieci pokrywa tak¿e bud¿et projektu. Obiady dowo¿one s¹ z Zespo³u Szkó³ w Wolicy Piaskowej,
œniadania i podwieczorki przy-

gotowywane s¹ na miejscu. Przy
wspó³udziale rodziców i lokalnej
spo³ecznoœci 18 sierpnia 2013 r.
zorganizowany zosta³ Dzieñ
Otwarty Przedszkola, a w II kwartale 2014 r. przedszkolaki wezm¹
udzia³ w wyjeŸdzie edukacyjnym
do stadniny koni oraz pikniku
na zakoñczenie projektu.
Wartoœæ projektu: 409 856,18 z³,
w tym wk³ad w³asny gminy:
72 327,56 z³.
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Trzeba myśleć o łączniku autostrady z trasą nr 4
Rozmowa z radnym Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim Jerzym Kiebałą
Mandat radnego Rady Miejskiej
w Sędziszowie Młp. sprawuje Pan
od 1998 roku. Co uważa Pan za
swoje sukcesy, a co za porażki
w działalności samorządowej?
Trudno jednoznacznie okreœliæ co ma rangê sukcesu, a co
rangê pora¿ki, na pewno pozytywnie odbieram poparcie spo³eczne, przek³adaj¹ce siê na kolejne reelekcje do Rady Miejskiej.
Wierzê, ¿e wynika to z dostrze¿enia podejmowania wielu inicjatyw wspólnie z poszczególnymi
organizacjami dzia³aj¹cymi
w naszej miejscowoœci oraz na terenie Gminy. Nic nie odbywa siê
bez udzia³u mieszkañców, st¹d
równie¿ dziêki ich zaanga¿owaniu wiele uda³o siê zrealizowaæ.
Co zaœ tyczy siê niespe³nionych
planów, staram siê wdra¿aæ
w ¿ycie motto mojego kolegi
„Ka¿d¹ pora¿kê mo¿na przekuæ
w sukces”. Nie jest to ³atwe w obecnym czasie, ale pozytywnym podejœciem mo¿na wiele zdzia³aæ.

Imię i nazwisko: Jerzy Kiebała
Wiek: 39 lat
Rodzina: żona, 2 córki
Wykształcenie: wyższe

czeniu, nie starczy³oby pewnie
miejsca, aby wszystkie potrzeby
tutaj wpisaæ. Patrz¹c z szerszej
perspektywy nieuniknione jest
realizowanie rozpoczêtych inwestycji, dalsze kanalizowanie terenu gminy, dalsza poprawa infrastruktury drogowej. Wielki problem, który mo¿e nas dotkn¹æ
w niedalekiej przysz³oœci, zwi¹zany jest ze zjazdem z autostrady,
nie sposób wyobraziæ sobie zwielokrotnienia ruchu w centrum
Sêdziszowa – sami widzimy, co
spowodowa³o zamkniêcie przejazdu na przedmieœciu. Tutaj
trzeba szukaæ rozwi¹zañ i pieniêdzy w jednostkach centralnych,
aby móc myœleæ o ³¹czniku autostrady z tras¹ nr 4.
Zawsze mocno akcentujê tematykê kultury fizycznej, mam
nadziejê na inwestycje w infrastrukturê rekreacyjno-sportow¹, z po¿ytkiem dla wszystkich
mieszkañców gminy.
Wiele zale¿y od pozyskania œrodków zewnêtrznych, w moim przekonaniu miar¹ jakoœci samorz¹dów jest stopieñ ich absorpcji.

Jak ocenia Pan pracę w samorządzie z perspektywy radnego opozycyjnego? Czy, wraz z kolegami
z Klubu Porozumienie Samorządowe,
macie wystarczający wpływ na
działania władz miasta?
W obecnej kadencji nasz klub
liczy 5 radnych, przy ³¹cznej liczbie 21 nie jest to mo¿e iloœciowo
mocna grupa, ale na pewno
mocna jakoœciowo. Po³¹czenie
doœwiadczenia samorz¹dowego
z zapa³em i planami m³odych
sta¿em radnych owocuje ciekawymi wnioskami i pomys³ami. Co
prawda z ich dostrze¿eniem czy
te¿ realizacj¹ jest ró¿nie, jednak
pewnie taka ju¿ „dola” opozycyjnego klubu. Oczywiœcie wiele
uchwa³ czy te¿ realizowanych
przez urz¹d dzia³añ jest przez nas
popieranych, bo nie jest rol¹
opozycji negowanie wszystkiego,
jej jakoœæ wynika tylko z jej merytorycznego dzia³ania. Podsumowuj¹c zadane pytanie – chcia³o by siê wiêcej.
Jakie potrzeby inwestycyjne zgłaszają Panu mieszkańcy BędziemyRozpoczynają się prace nad przyszło- śla?
rocznym budżetem. Czego, Pana
Zacznê mo¿e pó³¿artobliwie –
zdaniem, nie powinno w nim zamój tato ci¹gle monituje o pobraknąć?
prawê drogi gminnej prowadz¹Ka¿dy kto czyta ten tekst cej miêdzy innymi do mojego
chcia³by, aby na pierwszym miej- domu rodzinnego. Temat dróg
scu wskazaæ inwestycje znajdu- jest tematem wiod¹cym podczas
j¹ce siê w jego najbli¿szym oto- rozmów czy te¿ zebrañ, ich sieæ
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oraz jakoœæ stanowi o atrakcyjnoœci danej miejscowoœci i jakoœci
¿ycia jej mieszkañców. Rozpoczête prace projektowe sieci kanalizacyjnej te¿ mocno rozbudzi³y
apetyty na jak najszybsze zrealizowanie tej bardzo drogiej inwestycji. Mocno równie¿ akcentowane jest rozpoczêcie prac przy
murawie stadionu sportowego,
sporo prac wykonali mieszkañcy,
licz¹c na rych³e zakoñczenie tu³aczki naszego zespo³u Gród Bêdziemyœl po obcych stadionach.
Warto dostrzec fakt, i¿ jest to
dru¿yna praktycznie w 100% sk³adaj¹ca siê z rodzimych zawodników, co jeszcze mocniej motywuje do szukania, gdziekolwiek siê
da, œrodków zewnêtrznych na realizacjê tej inwestycji. Puentuj¹c:
czas wreszcie zagraæ na w³asnym
stadionie przed w³asnymi kibicami.
Jakie zadania należą do Komisji
rozwoju społeczno-gospodarczego
i gospodarki finansowej, której jest
Pan członkiem?
Zakres dzia³añ komisji podzieli³bym na 3 podstawowe kategorie: pierwsza to wskazywanie
Burmistrzowi oraz Radzie Miejskiej kierunków dzia³añ, maj¹cych na celu poprawê jakoœci
¿ycia mieszkañców naszej gminy;
druga to opiniowanie projektów
uchwa³ zwi¹zanych z t¹ problematyk¹, w koñcu trzecia to nadzór nad ich wykonaniem. Oczywiœcie na posiedzeniach komisji

porusza siê wiele innych spraw,
jest sposobnoœæ na poznanie bie¿¹cych dzia³añ urzêdu, czy te¿
zapoznanie siê z jego kondycj¹
finansow¹. Zbli¿a siê czas przygotowania bud¿etu na przysz³y
rok wiêc kolejne posiedzenia
komisji bêd¹ poœwiêcone tej tematyce.
Proszę przybliżyć naszym czytelnikom swoją działalność na niwie
sportowej i kulturalnej.
Pe³niê obowi¹zki kierownika
dru¿yny pi³karskiej Gród Bêdziemyœl – dla niezorientowanych,
do moich zadañ nale¿y przygotowanie protokó³ów meczowych, bieganie z apteczk¹ i ca³a
masa spraw papierkowych, zwi¹zanych z bie¿¹c¹ dzia³alnoœci¹
klubu. Czêœæ wolnego czasu wykorzystujê te¿ na zajêcia taneczne w grupie obrzêdowej Zespo³u Pieœni i Tañca „Rochy”.
Co lubi robić w czasie wolnym
radny Jerzy Kiebała?
Podobno widuj¹ mnie biegaj¹cego (œmiech), ogólnie staram
siê aktywnie spêdzaæ czas wolny,
w kategorii hobby traktujê te¿
pracê we w³asnym gospodarstwie rolnym.
Dziękuję za rozmowę.
Dziêkujê i pozdrawiam wszystkich czytelników Biuletynu Sêdziszowskiego.
Rozmawiał Benedykt Czapka
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Wyniki wyborów uzupełniających
do Senatu RP
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zimierz Ziobro (Solidarna Polska) z poparciem 11,09%. Frekwencja wyborcza wynios³a tylko 15,84%.
O mandat senatora w wyborach tych ubiega³o siê siedmioro kandydatów: Ireneusz Dzieszko (KWW Prawica Podkarpacka), Józef Habrat (KW Samoobrona), Ewa Kantor (KW Wyborców Ewy Kantor), Mariusz
Kawa (Koalicyjny Komitet Wyborczy PO-PSL), Andrzej Mar-

Sędziszów Młp.

Wybory sta³y siê konieczne po
tym, jak dotychczasowy senator
PiS W³adys³aw Ortyl zosta³ powo³any na stanowisko Marsza³ka Województwa Podkarpackiego.
Nowym senatorem zosta³ wybrany kandydat Prawa i Sprawiedliwoœci Zdzis³aw Pupa z Góry
Ropczyckiej z wynikiem 60,84%
poparcia. Drugie miejsce zaj¹³
Mariusz Kawa (PO-PSL), który
uzyska³ 21,33%, a trzeci by³ Ka-

Ruda

8 września 2013 r. w pięciu podkarpackich powiatach: dębickim, kolbuszowskim, mieleckim, ropczycko-sędziszowskim i strzyżowskim odbyły się wybory uzupełniające do
Senatu RP.

ciniec (KW Polska Jest Najwa¿niejsza), Zdzis³aw Pupa (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwoœæ), Kazimierz Ziobro (KW
Zbigniewa Ziobro Solidarna
Polska).
Wybory uzupe³niaj¹ce do Senatu RP wygra³ Zdzis³aw Pupa (PiS),
który uzyska³ 60,84% poparcia
(35.640 g³osów). Drugie miejsce
zaj¹³ Mariusz Kawa (PO-PSL), który uzyska³ 21,33% (12.495 g³osów),
trzeci zaœ by³ Kazimierz Ziobro (Solidarna Polska) z poparciem
11,09% (6.494 g³osy). Pozostali
kandydaci uzyskali nastêpuj¹ce
poparcie: Ewa Kantor – 2,76%
(1.617 g³osów), Ireneusz Dzieszko z Prawicy RP – 2,25% (1.318

g³osów), Andrzej Marciniec z PJN
– 1,32% (772 g³osy) i Józef Habrat (Samoobrona) – 0,42% (247
g³osów).
W nasze gminie równie¿ zdecydowanie zwyciê¿y³ Zdzis³aw
Pupa uzyskuj¹c 67,57% poparcia
(2.738 g³osów). Na drugim miejscu z 14,26% poparciem znalaz³
siê Kazimierz Ziobro (578 g³osów), a na trzecim Mariusz Kawa,
który uzyska³ 13,35% (541 g³osów). Pozostali kandydaci otrzymali nastêpuj¹c¹ iloœæ g³osów:
Ireneusz Dzieszko – 92, Andrzej
Marciniec – 54, Ewa Kantor – 36
i Józef Habrat – 13. Frekwencja
w gminie Sêdziszów M³p. wynios³a 22.07% i by³a jedn¹ z wy¿szych
w ca³ym okrêgu.
Szczegó³owe wyniki wyborów
uzupe³niaj¹cych do Senatu RP
w gminie Sêdziszów M³p. przedstawia tabela.

Urząd Miejski
nadal z ISO 9001
Urząd Miejski w Sędziszowie Młp. przeszedł pomyślnie audit recertyfikujący system zarządzania jakością. Urząd został oceniony i certyfikowany przez jednostkę SGS z Gdyni,
jako spełniający wymagania zawarte w ISO 9001:2008, tym
samym certyfikat został przedłużony na kolejne trzy lata –
do 8 sierpnia 2016 r.
System zarz¹dzania jakoœci¹ to przede wszystkim ci¹g³a poprawa
obs³ugi interesantów, których w tym systemie okreœla siê mianem
klientów, ponadto zmiany organizacyjne i wprowadzenie procedur, które porz¹dkuj¹ pracê Urzêdu.
Sam skrót ISO pochodzi od miêdzynarodowej organizacji standaryzacyjnej, która wydaje i okreœla wiele norm i standardów dotycz¹cych ró¿norodnych produktów i systemów. Podstaw¹ systemu
jakoœci s¹ procedury i instrukcje, czyli opisane czynnoœci i procesy
zachodz¹ce w instytucji.
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Gminne inwestycje

Oprac. G. Wrona

Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Cierpiszu w celu
zmiany sposobu użytkowania na Dom Ludowy. Wykonawca: RemontowoWytwórcza Spó³dzielnia Pracy „POKÓJ”, Ropczyce. Wartoœæ:
540 472,68 z³. Dofinansowanie w wysokoœci 80% kosztów kwalifikowalnych ze œrodków Programu Rozwoju Obszarów wiejskich (PROW).

Remont chodnika w ciągu ulicy boczna Fabryczna do SP nr 3 w Sędziszowie Remont chodnika w Górze Ropczyckiej łączącego drogi gminne położone na
Młp. Wykonawca: Firma Handlowo-Us³ugowa „BUDIMAX”, war- działkach nr ewid. 632/13 i 632/10. Wykonawca: PGKIM w Sêdziszowie
M³p., wartoœæ: 17 714,34 z³.
toœæ: 9 000,00 z³.

Remont drogi gminnej Góra Ropczycka – Domaradz w miejscowości Góra Remont chodnika przy ulicy Fabrycznej w Sędziszowie Młp. Wykonawca:
Ropczycka. Wykonawca: Strabag Sp. z o.o., wartoœæ: 295 128,98 z³. PGKiM w Sêdziszowie M³p., wartoœæ: 42 651,26 z³.
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II Święto Parku Buczyna w Górze Ropczyckiej
Jak dobrze jest, miło i przyjemnie, spędzać czas w gronie rodziny, najbliższych
i przyjaciół. Tym bardziej, że
ma to miejsce na świeżym
powietrzu, wśród otaczającej
nas przyrody. Kto tylko chciał,
mógł skorzystać z takiej okazji, na przygotowanym, w dniu
15 sierpnia 2013 r. w Górze
Ropczyckiej, II Święcie Parku
Buczyna.
Organizatorami tego œwiêta
byli: Rada So³ecka, Rada Rodziców, Ko³o Gospodyñ Wiejskich,
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
w Górze Ropczyckiej oraz Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury w
Sêdziszowie M³p., którzy zapewnili, widzom i uczestnikom festynu, wiele i ró¿norakich atrakcji.
Do przygotowañ w³¹czyli siê tak¿e aktywnie nauczyciele i pracownicy Szko³y Podstawowej
w Górze Ropczyckiej, pod czujnym okiem Pana dyrektora Mariusza Kaziora. Na czele Komitetu Organizacyjnego stan¹³ so³tys Góry Ropczyckiej Pan Stanis³aw Bochenek, który organizowa³ i koordynowa³ wszystkie dzia³ania, a otwieraj¹c imprezê, wraz
z Burmistrzem Sêdziszowa M³p.
Panem Kazimierzem Kie³bem,
serdecznie podziêkowa³ wszystkim wspó³organizatorom, którzy swoj¹ bezinteresown¹ pomoc¹ w³¹czyli siê w organizacjê
œwiêta i przyczynili siê do jego
uœwietnienia, jak równie¿ za
ogromne zaanga¿owanie wielu
osób w sponsoring tej imprezy,
pomoc w przygotowaniach do
niej i jej przebiegu, a nade wszystko, za tak bardzo potrzebne
wsparcie, zarówno duchowe, fi-

zyczne, jak i materialne, bez którego to œwiêto nie mog³oby siê
odbyæ, a my nie moglibyœmy siê
cieszyæ jego owocami.
Szczególne wyrazy wdziêcznoœci i podziêkowania Pan so³tys
Stanis³aw Bochenek z³o¿y³,
w imieniu organizatorów
i uczestników tego œwiêta, Burmistrzowi Sêdziszowa M³p. Panu
Kazimierzowi Kie³bowi, który,
jak w ubieg³ym roku, obj¹³ nasze Œwiêto Honorowym Patronatem i, wraz ze wspó³pracownikami z Urzêdu Miejskiego
w Sêdziszowie M³p., wspiera³ nasze wysi³ki ró¿norak¹ pomoc¹.
Z ogromn¹ wdziêcznoœci¹, Pan
so³tys Bochenek serdecznie podziêkowa³ wszystkim, którzy tak
solidnie, ofiarnie i gorliwie
wspó³pracowali wraz z nim,
w tych ostatnich dniach, nad
przygotowaniem ramowych,
ekonomiczno-gospodarczych
i artystycznych struktur naszego
œwiêta: Wspó³organizatorom, na
czele z gospodarzem obiektu
szkolnego Panem dyrektorem
Mariuszem Kaziorem i tym

mieszkañcom Góry Ropczyckiej,
którzy w³¹czyli siê w organizacjê
tego œwiêta, a nie sposób ich
wszystkich wymieniæ, gdy¿ ich lista jest bardzo d³uga. Impreza
mia³a miejsce przy Szkole Podstawowej w Górze Ropczyckiej
– na boisku szkolnym, gdzie czeka³o na dzieci wiele atrakcji: dzieciêcy salon piêknoœci – malowanie buziek, w³osów, kolorowych
tatua¿y, a tak¿e urz¹dzenia rekreacyjne – zje¿d¿alnie, trampo-

liny, przeja¿d¿ki samochodzikami. Dzieci korzysta³y z nich bardzo chêtnie, by³o du¿o œmiechu
i radoœci, wszêdzie ustawia³y siê
kolejki, tym bardziej, ¿e wszystkie te atrakcje by³y za darmo.
Dla dzieci przygotowane by³y
tak¿e zabawy integracyjne, które jak zwykle, z du¿ym zaanga¿owaniem, prowadzi³a pani Edyta Winkowska. By³o równie¿ kilkaset smacznych lodów na patykach, które rozdawano chêtnym
dzieciom, a kto chcia³, móg³ skorzystaæ z przeja¿d¿ki na konikach.
Przy zejœciu do Buczyny sta³y
mamy uczniów z naszej szko³y
(cz³onkinie Rady Rodziców,
Ko³a Gospodyñ Wiejskich) i czêstowa³y, za symboliczn¹ odp³atnoœci¹, napojami, s³odyczami
i upieczonym przez siebie ciastem, które sz³y jak przys³owiowe „bu³eczki”, bo wygl¹da³y apetycznie i by³y bardzo smaczne.
Na dole, na trawiastym boisku
szkolnym, znajduj¹cym siê wœród
drzew Buczyny, rozstawiona by³a
ciąg dalszy na str. 9
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Policja informuje
Nie wypalajmy ściernisk i traw
Wraz z koñcem lata i pracami
polowymi rozpocz¹³ siê okres
wypalania traw, œciernisk i ³¹k.
Policjanci ju¿ kilkakrotnie interweniowali w miejscach, gdzie
pali³y siê trawy i œcierniska. Przypominamy, ¿e jest to niezgodne
z prawem.
Ropczyccy policjanci interweniowali trzy razy w zwi¹zku ze
zg³oszeniem wypalania œcierniska oraz wypalania suchej roœlinnoœci pozosta³ej po zbiorach warzyw na polach uprawnych. Takie zachowanie jest czêsto przyczyn¹ po¿arów. Gdy ogieñ wymknie siê spod kontroli, o co
nietrudno nawet przy s³abym
wietrze, p³on¹ nie tylko ³¹ki, œcierniska, lasy ale i zabudowania.
P³omienie trawi¹ce roœlinnoœæ
mog¹ powodowaæ zagro¿enie
dla zdrowia i ¿ycia ludzkiego.
Zadymienie spowodowane wypalaniem utrudnia czêsto poruszanie siê po drogach co mo¿e byæ
przyczyn¹ kolizji i wypadków.
Wypalanie traw jest bardzo niebezpieczne. Ka¿dego roku wiele osób ponosi œmieræ w p³omieniach lub w wyniku zaczadzenia
dymem.
Przypominamy, ¿e w³aœcicieli
gruntów rolnych i leœnych obowi¹zuje bezwzglêdny zakaz wypalania wszelkich pozosta³oœci
roœlinnych. W przypadku stwierdzenia zachowania niezgodnego z prawem policjanci bêd¹ stosowaæ sankcje karne zgodnie
z przepisami:
• Art. 82 § 1 pkt 7 kodeksu wykroczeñ
„Kto nieostro¿nie obchodzi siê
z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotycz¹cym zapobiegania i zwalczania po¿arów, a w szczególnoœci w lesie lub
na terenie œródleœnym albo w odleg³oœci mniejszej ni¿ 100 m od
granicy lasu wypala wierzchni¹
warstwê gleby lub pozosta³oœci
roœlinne, podlega karze aresztu,
grzywny albo karze nagany”.
• Art. 163 § 1 kodeksu karnego
„Kto sprowadza zdarzenie,
które zagra¿a ¿yciu lub zdrowiu
wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, maj¹ce postaæ
po¿aru podlega karze pozbawienia wolnoœci od roku do lat 10”,
natomiast wed³ug art. 164 § 1
„kto sprowadza bezpoœrednie
niebezpieczeñstwo zdarzenia
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okreœlonego w art. 163 § 1, podlega karze pozbawienia wolnoœci od 6 miesiêcy do lat 8”.
Policjanci zabezpieczyli protest
Ropczyccy policjanci zabezpieczali w dniu 30.08.2013 r. protest stowarzyszenia „Bezpieczne
skrzy¿owanie”, który odby³ siê
rano na krajowej „czwórce”.
W zabezpieczeniu pomagali
równie¿ stra¿acy. Po zakoñczonym proteœcie ruch na drodze
zosta³ przywrócony.
Ju¿ po raz drugi ropczyccy
policjanci zabezpieczali skrzy¿owanie krajowej „czwórki” z drog¹ z Sêdziszowa Ma³opolskiego
do Góry Ropczyckiej podczas
odbywaj¹cego siê tam protestu.
Zgodnie z wczeœniejszymi zapowiedziami cz³onkowie Stowarzyszenia „Bezpieczne skrzy¿owanie’ przechodzili przez przejœcie
dla pieszych blokuj¹c na godzinê ruch na tym odcinku drogi.
Policjanci na czas odbywaj¹cego siê protestu zapewnili objazd i dbali o bezpieczeñstwo
u¿ytkowników drogi. O godzinie
9. ruch zosta³ przywrócony.
Kolizje na terenie powiatu ropczyckosędziszowskiego
W niedzielê 25.08.2013 r. na
drogach powiatu ropczycko-sêdziszowskiego dosz³o do siedmiu kolizji drogowych. Policja
apeluje o ostro¿noœæ i rozwagê.
Wszystkie kolizje, do których
dosz³o na terenie powiatu, mia³y miejsce w niedzielê 25 sierpnia. Do najgroŸniej wygl¹daj¹cego zdarzenia dosz³o po godz. 13
w Sielcu, gdzie kieruj¹cego jednoœladem potr¹ci³ kierowca samochodu osobowego marki
volkswagen passat. Ze wstêpnych
ustaleñ policjantów bêd¹cych
na miejscu wynika, ¿e 12-letni
ch³opiec, który wybra³ siê na
wycieczkê rowerow¹ wraz ze
swoim ojcem i bratem, doje¿d¿aj¹c do drogi g³ównej nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿noœci i wjecha³ wprost pod w jad¹cy drog¹
samochód, którym kierowa³
mieszkaniec powiatu ropczyckosêdziszowskiego. Rowerzysta
z lekkimi obra¿eniami cia³a, karetk¹ pogotowia zosta³ przewieziony do szpitala.
Do kolizji drogowych dosz³o
równie¿ w Ropczycach, Sêdziszowie Ma³opolskim, Wolicy

£ugowej, Zagorzycach, Kozodrzy i w Wielopolu Skrzyñskim. Najczêstsz¹ przyczyn¹ kolizji by³o niedostosowanie prêdkoœci do warunków panuj¹cych
na drodze. Wszystkich kieruj¹cych funkcjonariusze poddali
badaniom na zawartoœæ alkoholu w wydychanym powietrzu,
które wykaza³y, ¿e byli trzeŸwi.
Zmienna pogoda sprawia, ¿e
warunki drogowe znacznie siê
pogarszaj¹, co sprawia, ¿e
zmniejsza siê uwaga i koncentracja kieruj¹cych. Policja apeluje
o ostro¿noœæ i rozwagê do
wszystkich uczestników drogi.
Przypominamy o trwającym konkursie
Przypominamy o trwaj¹cym
konkursie pod has³em „Bezpieczne wakacje 2013”. Jest to
konkurs zorganizowany w ramach profilaktyki spo³ecznej.
Na prace plastyczne oraz spoty
filmowe czekamy do 15 paŸdziernika 2013 roku.
Trwa konkurs dla dzieci i m³odzie¿y pod nazw¹ „Bezpieczne
Wakacje 2013”. Do 15 paŸdziernika 2013r. do Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach mo¿na przesy³aæ prace plastyczne
poruszaj¹ce tematykê bezpieczeñstwa podczas letniego wypoczynku.
Tematyka konkursu plastycznego zwi¹zana jest z bezpiecznym
zachowaniem w ka¿dej sytuacji,
w jakiej mo¿e siê znaleŸæ m³ody
cz³owiek w czasie spêdzania wakacji. Jest on adresowany do dzieci i m³odzie¿y ze szkó³ podstawowych i gimnazjalnych oraz placówek letniego wypoczynku.
Prace konkursowe powinny
poruszaæ tematykê:
· Bezpieczny pobyt w górach,
nad morzem i w lesie,
· Bezpieczna szko³a,
· Bezpieczne miejsce zamieszkania,
· Bezpieczny Internet,
· Bezpieczna droga,
· Zagro¿enie u¿ywkami (papierosy, alkohol, narkotyki),
· Przemoc rówieœnicza,
· Subkultury m³odzie¿owe.
Konkursowe jury wy³oni najlepsze prace w trzech kategoriach
wiekowych tj.: 7-9 lat, 10-12 lat
oraz 13-15 lat. Równolegle z konkursem plastycznym organizowany jest konkurs na profilaktyczny
spot filmowy. Konkurs prowadzony bêdzie wy³¹cznie na szczeblu
wojewódzkim. Gimnazja, które
bêd¹ zainteresowane konkursem, w terminie do 15 paŸdzier-

nika 2013 r. przesy³aj¹ swoje prace bezpoœrednio do Wydzia³u
Prewencji Komendy Wojewódzkiej w Rzeszowie. Powo³ana na
szczeblu wojewódzkim komisja
dokona oceny nades³anych projektów oraz wy³oni laureatów
konkursu.
Szczęśliwy finał poszukiwań
Policjanci z Komisariatu Policji w Sêdziszowie Ma³opolskim
przez cztery godziny uczestniczyli w poszukiwaniach 77-letniego mieszkañca powiatu ropczycko-sêdziszowskiego. Mê¿czyzna
w poniedzia³ek, 5. sierpnia po
po³udniu pracowa³ przy ¿niwach
wraz z synami i dosz³o miêdzy
nimi do nieporozumienia, po
którym mê¿czyzna zdenerwowany opuœci³ pole i poszed³ w stronê lasu.
Policjanci otrzymali zg³oszenie
o zaginiêciu 77-letniego mê¿czyzny. Jak ustalili funkcjonariusze,
zaginiony wraz ze swoimi synami 5 sierpnia po po³udniu pracowa³ na polu przy ¿niwach.
Dosz³o miêdzy nimi do nieporozumienia, po którym mê¿czyzna
poszed³ w kierunku przysió³ka
Sobótki. Kiedy nie wróci³ do
domu, a zapada³ ju¿ zmrok, rodzina zaczê³a siê niepokoiæ. Pocz¹tkowo rodzina szuka³a mê¿czyzny na w³asn¹ rêkê, ale oko³o
godz. 20 powiadomiono Policjê.
Policjanci wraz ze stra¿akami
OSP oraz mieszkañcami Zagorzyc rozpoczêli poszukiwania.
W trakcie ich trwania okaza³o siê,
¿e mê¿czyzna przebywa w wolno
stoj¹cym drewnianym budynku
znajduj¹cym siê na dzia³ce rolnej. Na szczêœcie nic mu siê nie
sta³o i nie potrzebowa³ pomocy
medycznej. Razem z policjantami wróci³ do domu, a poszukiwania zosta³y zakoñczone.
Wypadek w ogrodowym basenie
Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Sêdziszowie Ma³opolskim wyjaœniaj¹ okolicznoœci,
w jakich dosz³o do podtopienia
dwunastomiesiêcznej dziewczynki na jednej z posesji w miejscowoœci Krzywa. Do wypadku dosz³o w przydomowym basenie.
W sobotê 3 sierpnia oko³o
godz. 19 dy¿urny ropczyckiej
Policji otrzyma³ zg³oszenie, ¿e
w Krzywej na posesji w przydomowym basenie podtopi³a siê
dwunastomiesiêczna dziewczynka. Ze wstêpnych ustaleñ wyniciąg dalszy na str. 8
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nie lekcewa¿my zagro¿enia jakie w lewo w kierunku Klêczan udeniesie ze sob¹ korzystanie z let- rzy³ w jad¹cy drog¹ krajow¹ nr 4
ka, ¿e dziewczynka wraz ze swo- niego wypoczynku nad wod¹.
od strony Rzeszowa samochód
im 7-letnim bratem bawili siê
marki Ford Fiesta. W wyniku
w ogrodowym basenie roz³o¿o- Zderzenie krajowej „czwórce”
uderzenia kieruj¹cy fordem 51nym na podwórku. Dzieci k¹paW poniedzia³ek 29 lipca po letni mieszkaniec powiatu d¹³y siê w obecnoœci ojca. Nagle godz. 20, w Klêczanach dosz³o browskiego w woj. ma³opolskim
dziewczynka znalaz³a siê pod do zdarzenia drogowego w któ- dozna³ obra¿eñ i trafi³ do szpiwod¹. Mê¿czyzna natychmiast rym uczestniczy³y dwa samo- tala, gdzie pozosta³ na leczeniu.
rozpocz¹³ reanimacjê dziecka, chody. Jeden z kieruj¹cych Badanie wykaza³o trzeŸwoœæ kiektóra trwa³a do czasu przybycia z obra¿eniami trafi³ do szpitala. ruj¹cych pojazdami. Pracuj¹cy
karetki pogotowia. Na miejsce Policjanci ustalaj¹ okolicznoœci na miejscu policjanci wykonali
zosta³ skierowany równie¿ heli- tego zdarzenia.
oglêdziny, dokumentacjê fotokopter medyczny, którym dziecDo zdarzenia dosz³o w ponie- graficzn¹ oraz zabezpieczyli
ko przetransportowano do szpi- dzia³ek, po godz. 20, w miejsco- œlady pozwalaj¹ce na ustalenie
tala. Stan zdrowia dziewczynki woœci Klêczany, na krajowej przyczyn wypadku.
okreœlany jest jako stabilny.
„czwórce”. Jak wynika ze wstêpPolicjanci wyjaœniaj¹ okolicz- nych ustaleñ, kieruj¹cy osobo- Potrącenie rowerzystki w Górze Ropnoœci, w jakich dosz³o do tego wym volkswagenem golfem 23- czyckiej
zdarzenia.
letni mieszkaniec powiatu ropPolicjanci wyjaœniaj¹ okoliczPolicja apeluje i przestrzega: czycko-sêdziszowskiego, jad¹c noœci wypadku, w którym ucierPamiêtajmy woda jest ¿ywio³em, od strony Ropczyc i skrêcaj¹c pia³a kieruj¹ca rowerem. Kobie-

ta zosta³a potr¹cona przez volkswagena golfa. Ranna rowerzystka trafi³a do szpitala.
Do zdarzenia dosz³o w pi¹tek,
26 lipca oko³o godz. 14 w miejscowoœci Góra Ropczycka. Ze wstêpnych ustaleñ policjantów bêd¹cych na miejscu wypadku wynika,
¿e kieruj¹cy golfem przeje¿d¿a³
przez Górê Ropczyck¹; gdy
wje¿d¿a³ w zakrêt, w prowadzony
przez niego samochód wjecha³a
kobieta jad¹ca rowerem.
Rowerzystka, mieszkanka powiatu ropczycko-sêdziszowskiego, karetk¹ pogotowia zosta³a
przewieziona do szpitala.
Kieruj¹cy samochodem by³
trzeŸwy. Policjanci zebrali materia³ dowodowy z miejsca zdarzenia.
mł.asp. Dominika Parus

System Informacji Przestrzennej Gminy Sędziszów Młp.
W sierpniu br. Gmina Sędziszów Młp. podpisała umowę
z firmą GEO-SYSTEM na stworzenie Systemu Informacji
Przestrzennej Gminy Sędziszów Młp. Prace posuwają
się w ekspresowym tempie
i system już działa pod adresem http://www.sedziszowmalopolski.e-mapa.net
Strona jest nadal w budowie,
ale ju¿ mo¿na poznawaæ jej poszczególne funkcje. Docelowo w
systemie tym bêd¹ dostêpne Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego oraz
Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania
w wersji wektorowej.
Dane pobrane ze stronyhttp:/
/www.sedziszowmalopolski.e-

mapa.net maj¹ charakter pogl¹dowy, s³u¿¹ wy³¹cznie do celów
informacyjnych.
Zapraszamy do przesy³ania
swoich uwag na temat tego systemu pod adres: um@sedziszowmlp.pl
System informacji przestrzennej – jest to system pozyskiwa-

nia, przetwarzania i udostêpniania danych, w których zawarte
s¹ informacje przestrzenne oraz
towarzysz¹ce im informacje opisowe o obiektach wyró¿nionych
w czêœci przestrzeni, objêtej
funkcjonowaniem systemu.
Oprogramowanie korzysta
z technologii internetowej i pra-

cuje w œrodowisku przegl¹darkiinternetowej. Oznacza to, ¿e
nie jest wymagana instalacja ¿adnego dodatkowego oprogramowania, a jedynie komputer pod³¹czony do internetu. Serwis powinien poprawnie dzia³aæ w ka¿dej z popularnych przegl¹darek
internetowych.

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych już działa
Urząd Miejski w Sędziszowie Młp. informuje, że od dnia
2 września 2013 r. został uruchomiony przy ul. Fabrycznej
w Sędziszowie Młp. (wjazd bramą przy Bibliotece Pedagogicznej) Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK).

leki i chemikalia, zu¿yte baterie i akumulatory, zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe,
odpady budowlane i rozbiórkowe wy³¹cznie z robót remontowych wykonywanych przez w³aœcicieli nieruchomoœci we w³asnym
zakresie, zu¿yte opony, odpady zielone.
Odpady biodegradowalne i zielone powinny byæ dostarczane
Odpady w GPSZOK odbierane s¹ trzy razy w tygodniu (oprócz w workach foliowych.
Do GPSZOK przyjmowane s¹ wy³¹cznie odpady powstaj¹ce
dni œwi¹tecznych), tj.:
w gospodarstwach domowych mieszkañców Gminy Sêdziszów
– w ka¿dy wtorek w godzinach od 14.00 do 17.00,
M³p. po okazaniu dokumentu potwierdzaj¹cego zamieszkanie
– w ka¿d¹ œrodê w godzinach od 8.00 do 10.00,
na terenie naszej gminy.
– w ka¿d¹ sobotê w godzinach od 8.00 do 10.00.
W GPSZOK przyjmowane s¹ nastêpuj¹ce rodzaje odpadów:
GPSZOK nie przyjmuje odpadów z dzia³alnoœci gospodarpapier, metal, tworzywa sztuczne, szk³o i opakowania wielomateczej i nie wystawia kart przekazania odpadów, faktur i inria³owe, odpady komunalne ulegaj¹ce biodegradacji, w tym odnych potwierdzeñ oddania odpadów.
pady opakowaniowe ulegaj¹ce biodegradacji, przeterminowane
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W piątek 30 sierpnia br. Stowarzyszenie „Bezpieczne
Skrzyżowanie” zorganizowało kolejną blokadę skrzyżowania drogi krajowej nr 4
z drogą powiatową w miejscowości Góra Ropczycka.
W proteœcie uczestniczy³o ok.
150 mieszkañców Góry Ropczyckiej, Zagorzyc, Szkodnej
i Sêdziszowa M³p. domagaj¹c siê
od Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad budowy
ronda lub sygnalizacji œwietlnej
w tym miejscu. Zgodnie z za³o¿eniem, protest trwa³ w godzinach 8.00-9.00. dla samochodów
osobowych zorganizowany zosta³ objazd przez centrum Sêdziszowa. Poparcia tej akcji udzielili swoj¹ obecnoœci¹ m.in. Bog-

Kolejna blokada „Czwórki”

Grupa około 150 osób ponownie zablokowała niebezpieczne skrzyżowanie.

dan Romaniuk, cz³onek Zarz¹- mistrz Sêdziszowa M³p. Obecni
du Województwa Podkarpackie- byli tak¿e niektórzy radni Rady
go oraz Kazimierz Kie³b, Bur- Miejskiej.
By³a to druga blokada skrzy¿owania w tym miejscu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad zapowiada monta¿
na feralnym przejeŸdzie sygnali-

Działaczy Stowarzyszenia „Bezpieczne skrzyżowanie” wsparli tym razem ks. Wojciech
Wiśniowski, proboszcz parafii w Zagorzycach Dolnych oraz członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Grzegorz Romaniuk.

ciąg dalszy ze str. 6
profesjonalna scena i ³aweczki dla
ogl¹daj¹cych. Tam, przybyli goœcie, mogli podziwiaæ wystêpy:
Zespo³u Tanecznego BLUES
z M-GOK w Sêdziszowie M³p.,
Kapeli KURASIE z Lubziny, Kapeli Podwórkowej PAKA SÊDZISZA, Zespo³u Taneczno-Akrobatycznego B.W.G. Tam mia³ miejsce koncert MAGDALENY BIA£ORUCKIEJ oraz wystêpy – salsa
dziewcz¹t z naszej szko³y. Gwiazd¹
wieczoru by³ Zespó³ BIESIADA
z Krakowa, który wprowadzi³ nas
w cudowny nastrój retro, a po
przerwie, uraczy³ nas piosenkami
cygañskimi. Niesamowite wra¿enie wywar³, na ogl¹daj¹cych, pokaz tañca i akrobacji z ogniem,
w wykonaniu Hades Fire Show,
tym bardziej, ¿e mia³ on miejsce
ju¿ po zmroku.
Gdy ktoœ, podczas tych wystêpów, poczu³ g³ód, to móg³ sko-
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rzystaæ, z przygotowanych przez
mieszkañców Góry Ropczyckiej,
posi³ków. A by³y to: wojskowa
grochówka, kie³baski z grilla,
chleb ze smalczykiem i kiszonym
ogórkiem, pop-corn, cukrowa
wata i napoje, które serwowali
cz³onkowie Rady So³eckiej, Rady
Rodziców, Ko³a Gospodyñ Wiejskich i mieszkañcy Góry Ropczyckiej, którzy w³¹czyli siê
w organizacjê œwiêta. Nad bezpieczeñstwem uczestników i porz¹dkiem na imprezie sprawnie
czuwali stra¿acy z jednostki OSP
w Górze Ropczyckiej.
Na zakoñczenie, odby³a siê
zabawa ogrodowa „Pod Gwiazdami”, na której mnóstwo ludzi,
bardzo fajnie i d³ugo, bawi³o siê,
przy dŸwiêkach melodii i piosenek, wykonywanych przez zespó³
TRYTON.
Myœlê, ¿e wszyscy, którzy przyszli do Góry Ropczyckiej na II
Œwiêto Parku Buczyna, a by³o

zacji œwietlnej, jednak¿e nie potrafi okreœliæ terminu, kiedy to
nast¹pi. Cz³onkowie Stowarzyszenia „Bezpieczne Skrzy¿owanie” zapowiadaj¹, ¿e bêd¹ organizowaæ kolejne blokady, a¿ do
skutku.
(-)

Blokada spowodowała, że ustawił się długi sznur samochodów ciężarowych.
Fot. (3) UM Sędziszów Młp.

Serdeczne podziękowania należą się wszystkim darczyńcom i sponsorom,
a szczególnie:
· Pani Franciszce Bogdan – Preze- · Panu Dyrektorowi Kazimierzowi
Popielarzowi i pracownikom Miejsowi Gospodarstwa Rolnego
sko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Górze Ropczyckiej
w Sędziszowie Młp.
· Panu Januszowi Baranowi – Prezesowi Gminnej Spółdzielni w Sę- · Grupie Wieńcowej, na czele ze
Starostami dożynek
dziszowie Młp.
· Panu Kazimierzowi Kozkowi – Wła- i innym dobrodziejom, i ochotniczo pościcielowi Firmy Moto-Hurt magającym w zorganizowaniu i przebiegu II Święta Parku Buczyna, w imiew Ropczycach
· Panu Tomaszowi Maciołkowi – niu powołanego na tę okoliczność KoPrezesowi Firmy Tomsystem mitetu Organizacyjnego, za okazaną
życzliwość, serdeczność, pomoc
Sp. z o.o. w Rzeszowie
· Panu Stanisławowi Mazanowi i współpracę.
Dziękujemy!
z Góry Ropczyckiej

ich kilka tysiêcy, znaleŸli coœ ciekawego dla siebie i nikt nie wyszed³ niezadowolony. Czas tu
spêdzony na pewno by³ czasem
dobrze wykorzystanym. Gratulacje nale¿¹ siê organizatorom, na
czele z Panem So³tysem Stanis³a-

wem Bochenkiem i Panem Dyrektorem Mariuszem Kaziorem,
a wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili siê do uœwietnienia tej uroczystoœci, nale¿¹ siê
podziêkowania. Dziêkujemy!
Dorota Batory
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Dożynki 2013
W niedzielę 25 sierpnia br.
rolnicy z naszej gminy dziękowali za zebrane plony.
O godzinie 14.30 grupy wieńcowe zebrały się na ulicy Słonecznej, skąd barwnym korowodem udały się do kościoła
farnego, gdzie pół godziny
później rozpoczęła się msza
święta.

Młodsza grupa „Rochów” w tańcach lasowiackich.

„Rochy” w tańcach rzeszowskich.

Mszy œwiêtej przewodniczy³
gwardian klasztoru oo. Kapucynów ojciec Janusz Pa³ka, zaœ koncelebrowali obaj sêdziszowscy
proboszczowie – ks. Ryszard Lis,
gospodarz œwi¹tyni i ks. Krzysztof Gac, proboszcz parafii Mi³osierdzia Bo¿ego.
Po nabo¿eñstwie kolorowy orszak do¿ynkowy uda³ siê na stadion Lechii, gdzie odby³a siê
dalsza czêœæ uroczystoœci. ¯yczenia rolnikom z ca³ej gminy przekaza³ burmistrz Kazimierz Kie³b.
Po nim g³os zabrali parlamentarzyœci: Beata Kempa i Kazimierz
Moskal. Obecni byli tak¿e pos³owie: Andrzej Dera, Stanis³aw
O¿óg, a nieco póŸniej dotar³
europose³ Janusz Wojciechowski. Zarz¹d Województwa Podkarpackiego reprezentowa³
Bogdan Romaniuk, starostwo
powiatowe – cz³onek zarz¹du
powiatu Jerzy £yszczak, z s¹siedniej gminy Ostrów przyby³ wójt
Piotr Cielec. Na zaproszenie samorz¹du Sêdziszowa odpowiedzieli tak¿e Komendant Powiatowy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej bryg. mgr in¿. Jacek Róg oraz
Zastêpca Komendanta Komisariatu Policji w Sêdziszowie M³p.
kom. Józef WoŸny. Obecni byli
równie¿ ksiê¿a: emerytowany
proboszcz parafii w Zagorzycach Górnych Eugeniusz Mi³oœ
oraz wspomniany ju¿ gospodarz
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Wieniec wykonany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Zagorzycach Górnych.

parafii farnej ks. Ryszard Lis.
Samorz¹d gminy Sêdziszów Ma³opolski reprezentowali: Burmistrz Kazimierz Kie³b, Zastêpca Burmistrza El¿bieta Œwiniuch, którzy tradycyjnie, na scenie osobiœcie dziêkowali wszystkim dru¿ynom do¿ynkowym,
a tak¿e Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Tadeusz Hulek oraz
Sekretarz Gminy Jan Maroñ,
towarzysz¹cy zaproszonym goœciom wœród widowni.
Po czêœci oficjalnej, przed licznie zgromadzon¹ widowni¹ swoJadą Zagorzyce Dolne.
je wieñce zaprezentowa³o

Na scenie najstarsza grupa „Rochów”.
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Grupa z Góry Ropczyckiej przywiozła trzy wieńce.

17 grup wieñcowych. Jako pierwsi na scenie pojawili siê uczestnicy Dziennego Centrum Aktywnoœci. Towarzyszy³ im Przewodnicz¹cy sêdziszowskiego Ko³a
Polskiego Stowarzyszenia na
Rzecz Osób z Upoœledzeniem
Umys³owym W³adys³aw Antos,
który w podziêkowaniu za wieloletnie wsparcie, udzielane stowarzyszeniu, przekaza³ wieniec
Zdzis³awowi Pupie. Nastêpnie
prezentowa³y siê kolejne miejscowoœci, okraszaj¹c swój pobyt
na scenie œpiewem b¹dŸ recy-

Podopieczni DCA prezentują swój program.

tacj¹. Tradycyjnie wiele zosta³o
wypowiedzianych ¿yczeñ pod
adresem w³adz gminnych, niektóre nieco uszczypliwie, ale przecie¿ na do¿ynkach jak na weselu
„wszystko wolno œpiewaæ”.
Po zakoñczeniu prezentacji,
z godzinnym koncertem wyst¹pi³
Zespó³ Pieœni i Tañca „Rochy”,
a na zakoñczenie zespó³ Karczmarze z Rzeszowa, który zaprezentowa³ sêdziszowianom folklor
ukraiñski, polski, wêgierski, ³emkowski i muzykê klezmersk¹.
(b) Na scenie Karczmarze.

Święto chleba i ziół
w Zagorzycach Dolnych
15 sierpnia obchodzimy Święto Matki Boskiej
Zielnej, wtedy to w czasie mszy św. poświęcane
są bukiety ziół i często też odbywają się wtedy
Dożynki Parafialne. Właśnie do tej tradycji nawiązały panie ze Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich „Zagorzanki” organizując w tym dniu tegoroczne Dożynki jako „ Święto Chleba i Ziół”.
W piêkne letnie popo³udnie,
spod Domu Stra¿aka w Zagorzycach Dolnych wyruszy³y powozy
konne wioz¹ce wieñce do¿ynkowe wraz z dru¿ynami. W czasie

Nr 7 (192) wrzesień 2013 r.

jazdy przygrywa³a kapela tak¿e
jad¹ca na wozach. Barwny korowód pojazdów skierowa³ siê ku
koœcio³owi parafialnemu, w którym odprawiona zosta³a Msza

œw. dziêkczynna za tegoroczne
plony. W czasie mszy œpiewa³
Chór i Schola Parafialna. Wieñce do¿ynkowe zosta³y wykonane
przez Grupê Obrzêdow¹ z Zagorzyc- „Kolêdnicy” i SGW „Zagorzanki. Przedstawiaj¹ one
Pana Jezusa na ³odzi oraz krzy¿
z witra¿em – obrazem Chrystusa Zmartwychwsta³ego. Starostami Do¿ynek Parafialnych byli
pañstwo Anna Bochnak i Andrzej Baljon. W sk³ad Grupy
Wieñcowej wchodzili m³odzi
druhowie i druhny z OSP Zagorzyce Dolne oraz cz³onkowie KS
„P³omieñ” – Zagorzyce. Po uroczystoœci w koœciele, wieñce zosta³y obwiezione po wsi przy
wtórze muzyki. Po godzinie

Fot. (7) B. Czapka

Fot. J. Maroń

osiemnastej rozpoczê³a siê wiejska zabawa W Domu Stra¿aka.
Wa¿nym akcentem tegorocznej imprezy do¿ynkowej by³a wystawa zió³, kwiatów i p³odów rolnych, której towarzyszy³a ekspozycja ksi¹¿ek, dotycz¹cych zio³olecznictwa, dostêpnych w miejscowej bibliotece. Oprócz dañ serwowanych przez panie z miejscowego Stowarzyszenia „Zagorzanki”, uczestnicy zabawy mogli degustowaæ tradycyjne jad³o, m.in.:
swojski chleb, proziaki, mas³o
z czosnkiem, czy te¿ smalczyk.
Czêœæ kosztów imprezy SGW
„Zagorzanki” mog³y sfinansowaæ
dziêki Lokalnej Grupie Dzia³ania Partnerstwo 5 Gmin, w ramach promocji i aktywizacji spo³eczeñstwa. Wystawê zió³ i p³odów rolnych zorganizowano
dziêki panu Feliksowi SzparzeDoradcy na Gminê Sêdziszów
z Podkarpackiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Wystawka ksi¹¿ek o zio³ach zosta³a przygotowana przez
pracownika Biblioteki Publicznej w Zagorzycach – pani¹ Katarzynê Róg, która tak¿e przyozdobi³a obydwa wieñce zbo¿em i zio³ami.
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Okra, rzodkiewka i groch cukrowy
za osiem tysięcy złotych!!!
W minionym roku szkolnym uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 2 w Sędziszowie Młp. przystąpili do konkursu zorganizowanego przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy „Warzywkowo”. Jego celem było promowanie wśród uczniów nawyków zdrowego żywienia, postaw ekologicznych jak również
kształtowanie systematyczności, odpowiedzialności i sumienności w wykonywaniu działań.
Na niezapomnian¹ przygodê
z Dru¿yn¹ Florka wyruszy³o
4,5 tysi¹ca m³odych ogrodników,
których zadaniem mia³o byæ sadzenie warzywek, dokumentowanie na stronie internetowej
poszczególnych etapów ich hodowli oraz g³osowanie na uczestników akcji. Warzywa nie sprawia³y wiêkszych problemów poza
okr¹, która niekoniecznie chcia³a zagoœciæ w naszych domowych
warunkach. Rzodkiewka i groszek cukrowy natomiast nie przysparza³y wiêkszych problemów.
Warzywkowe szaleñstwo rozpoczê³o siê na pocz¹tku marca
2013 r. i trwa³o przez cztery miesi¹ce. Fina³ konkursu nast¹pi³
dnia 28.06.2013 r. Konkurs przebiega³ w dwóch etapach. Najpierw wa¿na by³ liczba g³osów
oddana na poszczególnych
uczestników za poœrednictwem
Internetu z ogólnie przyjêt¹ zasad¹ fair play, o której weryfikacjê dba³a Dru¿yna Florka. Do
drugiego etapu zakwalifikowa³o
siê ju¿ jedynie 50-ciu uczestników, którzy otrzymali od internautów najwiêksz¹ liczbê g³osów
i wyhodowali przynajmniej dwie
spoœród trzech wymaganych roœlin. Wszystkie te warunki spe³ni³o troje uczniów Szko³y Podstawowej nr 2 w Sêdziszowie M³p.:
Szymon Czapka oraz siostry Sara
i Milena Siwy. Drugi etap polega³ na weryfikacji przebiegu
procesu hodowli. Komisja konkursowa bada³a zaanga¿owanie,
iloœæ wyhodowanych warzywek
i ich jakoœæ. Po d³ugich i ¿mudnych weryfikacjach wy³oniono
zwyciêzcê, którym okaza³ siê
uczeñ Szko³y Podstawowej nr 2
w Sêdziszowie M³p. SZYMON
CZAPKA. Nasz wytrwa³y ogrodnik dziêki hodowli warzywek sta³
siê posiadaczem oœmiu tysiêcy
z³otych!!! I miejsce Szymka przysporzy³o równie¿ nagrody szkole, któr¹ reprezentowa³, gdy¿
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sêdziszowska „Dwójeczka” zosta³a wyposa¿ona w dwa zestawy
mebli dla dzieci wraz z wyposa¿eniem w ksi¹¿ki i gry dydaktyczne, które umieszczono w szkolnej œwietlicy oraz sali zabaw.
W trakcie trwania konkursu
dzieci ca³y czas otrzymywa³y cenne nagrody od Florka, wykonywa³y szereg zadañ dodatkowych,
uczestniczy³y w konkursach towarzysz¹cych, otrzymuj¹c ka¿dorazowo cenne nagrody. Jednym
z dodatkowych konkursów by³o
napisanie „Zdrowej Ksi¹¿ki Kucharskiej”. Za kulinarne propozycje wyró¿nienie zdoby³y dwie
uczennice Szko³y Podstawowej
nr 2 w Sêdziszowie M³p.: Nikola
Marek i Klaudia Baran.
Dziêki pracy wszystkich uczestników i osób zaanga¿owanych:
uczniów, nauczycieli i rodziców
SP 2 zajê³a w Warzywkowie zaszczytne drugie miejsce. Wszyst-

Laureat nagrody Szymon Czapka z rodzicami, wyróżniona Nikola Marek oraz Dyrektor SP2 Maria Chuderska w towarzystwie znanego satyryka Artura Andrusa.

kim dziêkujemy, zwyciêzcom
GRATULUJEMY!
Podsumowanie konkursu odby³o siê na uroczystej gali, która
mia³a miejsce 3.09.2013 r. w hotelu Bona w Sanoku, gdzie zwyciêzcom wrêczono nagrody.
Wziêli w niej udzia³ zaproszeni
goœcie: Pani dyrektor zwyciêskiej
Szko³y Podstawowej nr 2 w Sêdziszowie M³p. mgr Maria Chuderska, laureat Szymek Czapka
z rodzicami oraz Nikola Marek,
jedna z autorek Ksi¹¿ki Kucharskiej. Dodatkow¹ atrakcj¹ spo-

Nowe meble, zdobyte w konkursie już służą uczniom.

tkania by³a osoba Artura Andrusa, artysty multimedialnego, który wrêcza³ nagrody zwyciêzcom
i chêtnie pozowa³ z nimi do pami¹tkowych zdjêæ.
Wierzymy w to, ¿e udzia³
w konkursie zachêci³ dzieci do
zdrowego od¿ywiania i zamiany
niezdrowych chipsów na kanapki z aromatycznymi warzywami.
Szymkowi jeszcze raz gratulujemy tak finansowo-owocnych
upraw!!!
Oprac. M. Chuderska

Fot. (2) Arch. SP2
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Postaw
na
życie
– edukacja w zakresie pierwszej pomocy dla młodzieży w Gminie Sędziszów Młp.
W okresie od 1 marca do 31
lipca 2013 r. realizowany był
na terenie Gminy Sędziszów
Małopolski projekt pn. „Postaw na życie – edukacja
w zakresie pierwszej pomocy dla młodzieży w Gminie
Sędziszów Młp.” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Dziêki temu projektowi mieszkañcy naszej gminy w wieku 1319 lat uzyskali wiedzê teoretyczn¹ oraz praktyczn¹ (æwiczenia na fantomie rodzinnym)
dotycz¹c¹ udzielania pierwszej
pomocy. W kursach wziê³o udzia³
150 osób. Zgodnie z zapisami
wniosku o dofinansowanie, kursy przeprowadzone zosta³y
w szko³ach gimnazjalnych na terenie naszej gminy, tj. w Sêdzi-

szowie M³p., Czarnej Sêdziszowskiej i Zagorzycach Górnych.
Podczas kursu obejmuj¹cego
4 godz. zajêæ teoretycznych oraz
kolejne 4 godz. zajêæ praktycznych, uczestnicy nabyli wiedzê
dotycz¹c¹ podstaw anatomii
i fizjologii cz³owieka, a przede

wszystkim udzielania pierwszej
pomocy poszkodowanym w ró¿nego rodzaju zdarzeniach, ze
szczególnym uwzglêdnieniem
postêpowania z poszkodowanym nieprzytomnym oraz resuscytacji kr¹¿eniowo-oddechowej. Zajêcia prowadzone by³y

przez Podkarpackie Centrum
Ratownictwa Medycznego S.C.
w Rzeszowie, i spotka³y siê z bardzo du¿ym zainteresowaniem
m³odzie¿y. Przeprowadzone
szkolenie pozwoli³o uczestnikom zwiêkszyæ posiadan¹ przez
nich wiedzê dotycz¹ udzielania
pierwszej pomocy, jak równie¿
przyczyni³o siê do prze³amania
strachu w sytuacjach, w których
bêd¹ musia³y udzielaæ pierwszej
pomocy osobom poszkodowanym. Oby takie zdarzenia w ich
¿yciu nie mia³y miejsca, czego
serdecznie im ¿yczê.
Dyrektorom Szkó³ Gimnazjalnych z terenu Gminy Sêdziszów
M³p. oraz Dyrektorowi Zespo³u
Szkó³ Zawodowych w Sêdziszowie M³p. jak równie¿ innym osobom które pomaga³y w realizacji
przedmiotowego projektu sk³adam serdeczne podziêkowania.
Koordynator projektu:
Piotr Czeladka

W Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Sędziszowie Młp. zakończył się kolejny Projekt realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt.

Grupa przedszkolna najlepszym miejscem dla rozwoju malucha
Realizacja projektu obejmowa³a okres od 3 wrzeœnia 2012 r.
do 31 lipca 2013 r. Wartoœæ projektu to kwota 117 410,88 z³,
w tym wk³ad w³asny gminy wyniós³
17 611,63 z³. Celem g³ównym
projektu by³o podniesienie stopnia upowszechnienia edukacji
przedszkolnej w Gminie Sêdziszów M³p. od wrzeœnia 2012 r.
poprze zwiêkszenie liczby miejsc
w Publicznym Przedszkolu Nr 1
w Sêdziszowie Ma³opolskim.
Wsparciem objêtych zosta³o
12 dzieci, dla których stworzone zosta³y nowe miejsca w kolejnym oddziale przedszkolnym.
Projekt pozwoli³ na przeprowadzenie przesiewowych badañ logopedycznych wszystkich przedszkolaków, co z kolei umo¿liwi³o
prowadzenie indywidualnych
zajêæ z tymi dzieæmi, u których
stwierdzono wady wymowy. Ponadto odbiorcami wsparcia byli
tak¿e rodzice lub opiekunowie
dzieci, dla których zorganizowano 3 spotkania na temat: stereotypów w wychowaniu dzieci, wad
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wymowy oraz metod pracy
z dzieckiem w domu w celu osi¹gniêcia gotowoœci szkolnej (instrukta¿ pedagoga).
W miesi¹cu lipcu przedszkolaki uczestniczy³y w ostatnich ju¿
zajêciach realizowanych w ramach Projektu PO KL By³y to
zajêcia plastyczne (zorganizowane dziêki oszczêdnoœciom w bu-

d¿ecie projektu) prowadzone
przez Pani¹ Aleksandrê Draus,
których celem by³o: rozwijanie
umiejêtnoœci manualnych dzieci, rozbudzenie motywacji do
zajmowania siê sztuk¹, poznanie
nowych ciekawych technik plastycznych oraz rozwój kreatywnoœci i wyobraŸni twórczej. Podczas dwudziestogodzinnych za-

jêæ plastycznych przedszkolaki
pozna³y nowe terminy plastyczne, tworzy³y formy przestrzenne
z makaronu, plasteliny, pestek
dyni i bibu³y. Zapozna³y siê z technik¹ wydrapywanki, rysowa³y
kredkami, pastelami, flamastrami i wêglem. Prace dzieci prezentowane by³y w korytarzu
przedszkola do koñca wakacji.
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Przywitanie roku szkolnego w Olszewskim
Obecny rok szkolny 2013/
2014 witaliœmy wyj¹tkowo drugiego wrzeœnia (poniedzia³ek). Radosny nastrój spotkania starych
i nowych znajomych pomieszany by³ z ¿alem po przedwczesnym
odejœciu do wiecznoœci Wojtka
Skworca. W miejsce programu
artystycznego dyrektor, mgr
Grzegorz Patro poprosi³ o minutê ciszy. Pozosta³e czêœci uroczystoœci mia³y tradycyjny przebieg. Liczba uczniów szko³y uleg³a zwiêkszeniu: dwa liczne oddzia³y klas pierwszych i szko³a

Dyrektor szkoły Grzegorz Patro rozpoczyna
nowy rok szkolny.

pomaturalna z nawi¹zka wype³ni³y odejœcia dwóch oddzia³ów
absolwentów w ubieg³ym roku
szkolnym.

Poczet sztandarowy w kościele.

Na ścieżce dydaktycznej „Buczyna”

Pierwszoroczniacy ZSZ integrowali się w Buczynie.

Dopisa³a pogoda klasie I hm,
która w dniu 11 wrzeœnia mog³a
podziwiaæ atrakcje œcie¿ki dydaktycznej „Buczyna” w Górze
Ropczyckiej. M³odzie¿ z satysfakcj¹ stwierdzi³a dobry stan
dêbów pamiêci, podziwia³a faunê i florê parku, korzysta³a z infrastruktury drewnianej. Program pobytu w Górze Ropczyckiej uatrakcyjni³ mecz w pi³kê
no¿n¹ oraz ognisko z tradycyjnym pieczeniem kie³basek, ziemniaków i jab³ek. Opiekunowieprofesorowie Jan Flisak, Ryszard
Filipek i Wojciech Czubocha
wraz z m³odzie¿¹ serdecznie
dziêkuj¹ za wszelk¹ pomoc
w organizacji pobytu ZS w Górze Ropczyckiej (z dyrektorem
mgr. Mariuszem Kaziorem na
czele).
Zdjęcia RF, JF

Były Prezes Rady Ministrów RP
dr Jarosław Kaczyński w Sędziszowie Młp.
Jest ju¿ po wyborach uzupe³niaj¹cych do Senatu RP, wybory
wygra³ kandydat z ramienia PiS
Zdzis³aw Pupa, wiêc nie mo¿na
temu tekstowi zarzuciæ agitowania przedwyborczego. Okrêg
wyborczy do Senatu RP nr 55
i nasza gmina sta³a siê znana
przez ca³y kraj. To tutaj zje¿d¿ali
siê liderzy czo³owych partii politycznych, a wœród nich by³ Jaros³aw Kaczyñski. Wprawdzie by³ on
na naszym terenie w sierpniu,
lecz wizyta 2 wrzeœnia by³a
pierwsz¹ w historii naszego grodu oficjaln¹ wizyt¹ premiera kraju. Spotkanie zaplanowane na
niedzieln¹ godzinê 15. w sali Sêdzisz zgromadzi³o nadkomplet
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goœci. Zebranie prowadzi³ pe³nomocnik PiS na Powiat Ropczycko-Sêdziszowski mgr Bogus³aw
Kmieæ. Przemawiali m.in.: Pose³
na Sejm RP Stanis³aw O¿óg,
Pose³ do Parlamentu Europejskiego Tomasz Porêba i (wtedy)
kandydat do Senatu RP Zdzis³aw
Pupa. Kolejnym mówc¹ by³ by³y
premier Jaros³aw Kaczyñski.
Przywitany przyniesionymi przez
dzieci chlebem i sol¹, gromkimi
brawami doros³ych z widoczn¹
swobod¹ mówi³ o kluczowych
problemach kraju i naszej okolicy. Krytykowa³ obecne rz¹dy
w Polce i zapowiada³ zasadnicze
zmiany po ewentualnym dojœciu
Prawa i Sprawiedliwoœci do w³a-

dzy. Kiedy odpowiada³ na pytania z sali powia³o z mównicy jeszcze wiêkszym optymizmem: emerytury mog¹ byæ wczeœniej, pracy wiêcej, opieka nad niepe³nosprawnymi lepsza, a Polacy maj¹
poczuæ siê gospodarzami we
w³asnym kraju. Warunkiem, wg
mówcy, tego prze³omu jest zasadnicza zmiana polityki po kolejnych wyborach. W imieniu
lokalnej spo³ecznoœci panu premierowi dziêkowa³a pani mgr
Bernadeta Frysztak. Pan premier nie wykluczy³ wizyty w Sêdziszowie M³p. jako ju¿ urzêduj¹cy Prezes Rady Ministrów RP.
Trzymamy za s³owo.
Jan Flisak
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Wystawa malarstwa Marii Wilczok
W piątek, 13 września o godzinie 18.00, odbyło się uroczyste
otwarcie wystawy malarstwa Marii Wilczok. To kolejne wydarzenie artystyczne, wpisane w jubileusz 530-lecia Sędziszowa Małopolskiego.

Autorka prac jest nauczycielk¹
jêzyka polskiego, na co dzieñ
pracuje w Szkole Podstawowej
w Kawêczynie. Wspó³pracuje
tak¿e z redakcj¹ Biuletynu Sêdziszowskiego, od momentu jego
powstania, publikuj¹c na ³amach
naszego miesiêcznika felietony
o tematyce etnograficznej, okraszone w³asnymi ilustracjami.
Wystawê otworzyli: dyrektor
Miejsko-Gminnego Oœrodka
Kultury w Sêdziszowie Ma³opolskim Kazimierz Popielarz oraz
Burmistrz Sêdziszowa Ma³opolskiego Kazimierz Kie³b. Obecni
byli przyjaciele, wspó³pracownicy, znajomi, s¹siedzi, rodzina
autorki oraz mi³oœnicy malarstwa. Jak podkreœli³ Burmistrz
Kazimierz Kie³b, malarstwo pani
Marii jest cenne miêdzy innymi
dlatego, ¿e ukazuje œwiat dawnej wsi, dworków szlacheckich,
zwyczajów – jakiego ju¿ nie ma.
Spotkaæ go mo¿na jedynie w li-

teraturze i… w malarstwie Marii Wilczok.
Na wystawie znalaz³o siê 64
prace z ca³ego okresu twórczoœci artystki. Jak sama przyznaje,
w ci¹gu trzydziestu lat tworzenia, namalowa³a oko³o czterystu
prac. Obecnie posiada jedynie
niewielk¹ ich czêœæ. Reszta ozdabia domy krewnych, znajomych
i przyjació³. Wiêkszoœæ rozda³a,
bowiem Ÿle czu³aby siê ze œwiadomoœci¹, ¿e sprzedaje swoj¹
twórczoœæ.
Obrazy zosta³y rozmieszczone
na wystawie zgodnie z kolejnoœci¹ nastêpuj¹cych po sobie pór
roku. Na wiêkszoœci z nich g³ówna rola przypada koniom – wielkiej mi³oœci Marii Wilczok. S¹
tak¿e sceny z polowania, wigilia,
œwiêcenie pokarmów. Niektóre
z obrazów powsta³y jako ilustracje do arcydzie³ literatury polskiej: „Ogniem i mieczem”,
„Przedwioœnia”, „Nad Nie-

mnem”, opowiadañ Józefa Konrada Korzeniowskiego, wierszy
Marii Konopnickiej. Ulubione
tematy artystki to malarstwo rodzajowe, sceny z ¿ycia dawnej
wsi, ¿ycie ziemian, czasem martwa natura b¹dŸ pejza¿e. Technika, w której czuje siê najlepiej
to akwarela. Zawsze maluje z wyobraŸni. Nigdy nie kopiowa³a
¿adnego artysty. Stworzy³a w³asny, niepowtarzalny styl.
Autorka, pocz¹tkowo nieco
onieœmielona, z czasem chêtnie
i otwarcie opowiada³a o swoich
obrazach. Mówi³a o ich kompozycji, technice malarskiej, inspiracjach, a tak¿e bohaterach
uwiecznionych na pracach. Po-

mimo, ¿e Maria Wilczok ma na
swoim koncie ogromn¹ iloœæ
prac, ¿adna z nich siê nie powtarza. Nie ma dwóch takich samych. Nawet konie, przedstawione s¹ w ró¿nych pozycjach –
zawsze w ruchu.
Maria Wilczok nie uczy³a siê
malarstwa, nie ma wykszta³cenia
plastycznego. Przed laty nale¿a³a do Klubu Amatora Plastyka
przy Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Uczestniczy³a
w plenerach malarskich oraz
w wystawach zbiorowych. Prezentowa³a swoje prace tak¿e na
wystawach indywidualnych.
Obecna jest kolejn¹ po d³u¿szej
przerwie.
(b)

Przywołane wspomnienia
W piątek, 2 sierpnia 2013
roku, w podziemiach ratusza
odbyła się prezentacja projektu „Sędziszów Małopolski –
Przywołane wspomnienia”.
Autorem projektu jest Paweł
Maroń – absolwent Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Autor, na podstawie zachowanych archiwalnych zdjêæ, dokona³ przy pomocy specjalnego programu komputerowego, trójwymiarowego odtworzenia dawnych budynków, elementów architektonicznych, form przedmiotów i ich po³o¿enia. Efekt, w postaci kilkuminutowego filmu, ukazuj¹cego g³ówne obiekty miasta
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Burmistrz Kazimierz Kiełb otwiera wystawę. Obok autor prac Paweł Maroń.

Trudno o lepsze miejsce dla takiej ekspozycji.

m.in. Ratusz, Klasztor oo. Kapucynów, Koœció³ Parafialny pod
wezwaniem Narodzenia NMP, by³
g³ównym elementem projektu.
Ponadto zaprezentowane zosta³y kadry z filmu w postaci wielkoformatowych wydruków. Go-

œcie, zgromadzeni na prezentacji przyjêli efekt prac autora z
du¿ym zainteresowaniem. Wielu przypomina³o sobie wygl¹d
zaprezentowanych budynków
sprzed lat, b¹dŸ próbowa³o zidentyfikowaæ obiekty ju¿ nie ist-

Fot (2). J. Maroń

niej¹ce, odtworzone przez Paw³a Maronia.
Warto dodaæ, ¿e na goœciach
spotkania z dawnym Sêdziszowem du¿e wra¿enie wywar³y tak¿e odnowione podziemia sêdziszowskiego ratusza.
(-)
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Zespół Pieśni i Tańca „Rochy”
OGŁASZA NABÓR TANCERZY
do grup: dziecięcej 8-12 lat,
młodzieżowej 13-16 lat, obrzędowej – dorośli
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu (wtorki i piątki)

W trakcie zajęć zapoznacie się z podstawami techniki z zakresu tańca klasycznego,
narodowego i ludowego. Poznacie kulturę ludową różnych regionów Polski: tańce,
muzykę, przyśpiewki i obrzędy. W perspektywie możliwość wyjazdów na festiwale
krajowe i zagraniczne z grupą reprezentacyjną zespołu, nawiązania kontaktów
z młodzieżą z całego świata i zawarcia ciekawych przyjaźni.
Zgłoszenia przyjmuje kierownik zespołu Krystyna Szczerbiak
pod nr tel. 698 705 439. Nabór trwa do końca września 2013 r.
16
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Maraton kolarski Lwów – Kraków
Już po raz szósty, w niedzielę 25 sierpnia br., na sędziszowskim rynku zatrzymali
się na krótki odpoczynek tzw.
bufet, uczestnicy Maratonu
Kolarskiego LWÓW-KRAKÓW.
Maraton ten jest kontynuacja
przedwojennych wyœcigów, z których pierwszy odby³ siê w 1894 r.
i by³ organizowany nieprzerwanie do II wojny œwiatowej. Sêdziszów u¿ycza goœciny uczestnikom
maratonu ju¿ od pierwszej edycji. Obecnie organizatorami
wyœcigu s¹ Rowerowa Akademia
Królewska z Krakowa oraz
Lwowska Federacja Kolarska.
Kolarze podczas jednego
dnia, w ci¹gu 11 godzin przeLVIV – KRAKÓW
je¿d¿aj¹ trasê 325 km. W bie¿¹MARATHON’13
OPEN
cym roku w maratonie uczestniczy³o 45 kolarzy, w tym po raz Przeciętna prędkość zwycięzcy – 29.5
pierwszy kobiety, m.in. mistrzyni km/h; wystartowało 45 zawodników;
Ukrainy w jeŸdzie na czas. Do maraton ukończyło 30 zawodników.
mety w Krakowie dotar³o 30 za- Zwycięzcą Maratonu został Vasyl MAwodników, a zwyciê¿y³ Vasyl Ma- LYNIVSKYI, który 325 kilometrową
lynivskyi w czasie 11 godzin 1 mi- trasę pokonał w najlepszym jak do tej
nuta 10 sekund. Najlepsza z ko- pory czasie 11;01;10
źródło:
biet Anna Solvei dojecha³a na
http://bokorex.com/Historia.php
4. miejscu. Najlepszy z Polaków,
Wojciech Leœ by³ 22. Meta zosta³a wyznaczona na Placu Central- nia zakoñczenia Maratonu odnym im. Ronalda Reagana by³a siê na terenie Nowohuckiew Krakowie. Oficjalna ceremo- go Centrum Kultury.
Sekretarz Gminy Jan Maroń z organizatorami maratonu. Fot. (2) UM Sędziszów Młp.

Kolejny medal
Magdaleny Pasko
Z brązowym medalem z 20.
Mistrzostw Polski Kobiet
w podnoszeniu ciężarów
wróciła sztangistka sędziszowskiej Lechii Magdalena Pasko.
14 wrzeœnia na pomoœcie
w Ciechanowie podopieczna
trenera Mateusza B³achowicza uzyska³a w kategorii +75 kg
wynik 205 kg (90+115) i musia³a uznaæ wy¿szoœæ Ma³gorzaty
Wiejak i Sabiny Bagiñskiej.
Przypomnijmy, ¿e w czerwcu
Magdalena Pasko zdoby³a
„z³oto” w Mistrzostwach Polski do lat 23.
Inna zawodniczka Lechii,
Agata Zaweracz zajê³a czwarte miejsce w kategorii 53 kg
z wynikiem 141 kg (63+78).
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Nagrody dla sportowców
W dniu 9 sierpnia 2013 roku Burmistrz Sędziszowa Młp. Pan Kazimierz Kiełb wręczył
wyróżnienia w formie pieniężnej, przyznane
dla zawodników UKS „Płomienia” Zagorzyce oraz UKS „Borkovii” Borek Wielki za osiągnięte w ostatnim okresie sukcesy sportowe.
Oba zespoły zakończyły sezon 2012/13 na
miejscach gwarantujących awans do wyższej
klasy rozgrywkowej – klasy A.

Burmistrz spotkał się z nagrodzonymi sportowcami.
Fot. UM Sędziszów Młp.

Wyró¿nienia otrzymali: Mateusz Motyka, Marek Fularz, Szymon Ocha³, S³awomir Miœ, Bart³omiej Wozowicz (UKS „P³omieñ” Zagorzyce), Grzegorz
Wolak, Henryk Jakubek, Bartosz
Placek, Marcin Kluk (UKS „Borkovia” Borek Wielki).
W spotkaniu z Burmistrzem
uczestniczyli tak¿e prezesi
i przedstawiciele zarz¹dów obu
klubów: Pan Marek B¹czkowski,
Pan Antoni Kielar oraz Pan
Mariusz Kozak.
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domyœlanki. Lechia mo¿e siê poszczyciæ najlepsz¹ obron¹ – straci³a zaledwie 3 bramki. Jedyne
co mo¿e niepokoiæ, to fakt, ¿e
w czterech z siedmiu meczów,
Lechia w czołówce
w tym w trzech ostatnich, sêdziSzeœæ kolejnych meczów bez
szowianie nie zdobyli gola.
pora¿ki to osi¹gniêcie Lechii na
pocz¹tku sezonu. Siódemka nie
Kolejka 1 – 10-11sierpnia
okaza³a siê szczêœliwa, bo w³aœnie Pogórze Wielopole Skrz. – Lechia Sędziszów Młp.
w siódmej kolejce Lechia ponio- 0:1 (J. Bizoń 33.)
s³a pierwsz¹ pora¿kê, ulegaj¹c Tempo Cmolas – Błękitni Ropczyce 0:6
Wis³okowi w Wiœniowej 0:2. Lechia z dorobkiem 12 punktów Kolejka 2 – 15 sierpnia
zajmuje 5. miejsce w tabeli ze Błękitni Ropczyce – Brzostowianka Brzostek 2:2
strat¹ 6 punktów do lidera – Ra- Lechia Sędziszów Młp. – Zryw Dzikowiec 2:1

Klasa O
grupa dębicka

(O.Ćwiczak 10., I. Wójtowicz 85.)
Kolejka 5 – 31sierpnia – 1 września
Chemik Pustków – Pogórze Wielopole Skrz. 2:1 Pogórze Wielopole Skrz. – Radomyślanka 2:3
Brzostowianka Brzostek – Lechia Sędziszów
Kolejka 3 – 17-18 sierpnia
Młp. 0:0
Pogórze Wielopole Skrz. – Czarni Trześń 0:0
Igloopol Dębica – Błękitni Ropczyce 1:2
Start Wola Mielecka – Lechia Sędziszów Młp.
0:0
Kolejka 6 – 6-8 września
Victoria Czermin – Błękitni Ropczyce 1:1
Radomyślanka – Błękitni Ropczyce 1:2
Lechia Sędziszów Młp. – Victoria Czermin 0:0
Kolejka 4 – 24-25 sierpnia
Pogórze Wielopole Skrz. – Zryw Dzikowiec 3:2
Błękitni Ropczyce – Wisłok Wiśniowa 2:0
Lechia Sędziszów Młp. – Tempo Cmolas 6:0 (2 Kolejka 7 – 14 września
O. Ćwiczak, P. Idzik, K. Potwora, A. Grobelny, I. Start Wola Mielecka – Pogórze Wielopole Skrz.
Wójtowicz – po 1)
1:1
Monis Bielowy – Pogórze Wielopole Skrz. Wisłok Wiśniowa – Lechia Sędziszów Młp. 2:0
3:0
Błękitni Ropczyce – Sokół Kolbuszowa Dolna 3:1

Klasa A grupa dębicka I

Klasa B
grupa dębicka
W klasie B dębickiej gromi
Inter Gnojnica. Na trzecim
miejscu plasuje się Gród Będziemyśl.
Kolejka 1 – 18 sierpnia
Gród Będziemyśl – Korona Góra Ropcz. 3:0
(Michalski, Marchlik 2)
Olimpia Nockowa – Piast Wolica Piask. 2:2 (Przydział, Głodek dla Piasta)
Olchovia Olchowa – Inter Gnojnica 0:13 (Bieś 5,
Chudyba 5, Paśko 2, Walczyk)
Kolejka 2 – 25 sierpnia
Korona Góra Ropcz. – MULKS Pustynia 0:0
Inter Gnojnica – Czekaj Ropczyce 7:1 (Bieś 2,
Chudyba 3, A. Świerad, M. Rogala)
Piast Wolica Piask. – Olchovia Olchowa 3:0 vo
Gród Będziemyśl – Olimpia Nockowa 0:0

Kolejka 3 – 1 września
Olimpia Nockowa – Korona Góra Ropcz. 2:4
Kapitan Płomienia Bartłomiej Wozowicz odbiera puchar i gratulacje od przedstawiciela Burmistrza – Marcina Cieślika.
(Kręgiel, Surman, Kułak, Drozd)
Fot. Arch.
Olchovia Olchowa – Gród Będziemyśl 1:3 (MarPłomień Zagorzyce – Borkovia Borek Wlk. 2:2 chlik, Michalski, Bołba)
W niedzielę, 18 sierpnia roz- Kolejka 1 – 18 sierpnia
Czekaj Ropczyce – Piast Wolica Piask. 3:2 (Zagrywki zainaugurowała gru- Borkovia Borek Wlk. – Kłos Kawęczyn 1:1 (Lon- (Ochał, A. Charchut – Wąsik, Longosz)
jąc, Przydział dla Piasta)
Plon Klęczany – Kaskada Kamionka 0:1
gosz, Duduś)
pa dębicka klasy A.
Płomień Zagorzyce – Strażak Lubzina 2:0 Sokół Krzywa – LKS Łopuchowa 4:0 (Zawisza, Paszczyniak – Inter Gnojnica 1:3 (Bieś 2, K.
Świerad)
Wojton, Łyko 2)
W tym sezonie bêdzie ona wy- (K. Charchut. A. Charchut)
Huragan
Przedbórz
–
Kaskada
Kamionka
2:0
j¹tkowo obfitowaæ w derby, boKolejka 4 – 8 września
wiem wystêpuje w niej a¿ piêæ Plon Klęczany – Sokół Krzywa 2:4 (Żurek, Drozd Kolejka 4 – 8 września
Kłos Kawęczyn – LKS Łopuchowa 4:2 (W. Piet- Korona Góra Ropcz. – LZS Mała 1:3 (Drozd)
dru¿yn z naszej gminy. Dwie -Śmiałowski, Ziemiński, Patro 2)
Inter Gnojnica – LKS Stasiówka 3:1 (Bieś 2,
kiewicz, Duduś 2, Pałka)
z nich to beniaminkowie: BorKaskada Kamionka – Sokół Krzywa 2:2 (Stec, Chudyba)
kovia i P³omieñ Zagorzyce. Po- Kolejka 2 – 25 sierpnia
Piast Wolica Piask. – Paszczyniak 0:2
Kłos Kawęczyn – Sokół Krzywa 4:0 (Mędrygał, Zawisza dla Sokoła)
nadto z grupy rzeszowskiej przeStrażak Lubzina – Plon Klęczany 3:2 (Ciołek 2) Gród Będziemyśl – Czekaj Ropczyce 2:0 (MarciR. Stec samob.,W. Pietkiewicz, Malisiewicz)
niós³ siê Plon Klêczany. Przed
LKS Łopuchowa – Plon Klęczany 4:2 (Ciołek 2 Borkovia Borek Wlk. – Huragan Przedbórz 0:0 nek, Michalski)
meczami w Borku i Zagorzycach dla Plonu)
LKS Ostrów – Płomień Zagorzyce 4:2 (K. Char- Olimpia Nockowa – Olchovia Olchowa 2:2
mia³y miejsce mi³e chwile, wrê- Kaskada Kamionka – Strzelec Frysztak 2:1
chut, A. Charchut)
czono bowiem puchary za Victoria Ocieka – Płomień Zagorzyce 1:1 (MotyKolejka 5 – 15 września
awans do wy¿szej klasy rozgryw- ka)
Kolejka 5 – 15 września
Olchovia Olchowa – Korona Góra Ropcz. 2:1
kowej. W Borku Wielkim uczy- Borkovia Borek Wlk. – LKS Ostrów 0:2
Płomień Zagorzyce – Kłos Kawęczyn 2:1
Czekaj Ropczyce – Olimpia Nockowa 1:3
ni³ to osobiœcie Burmistrz KaziStrzelec Frysztak – Borkovia Borek Wlk. 2:0 Paszczyniak – Gród Będziemyśl 6:0
mierz Kie³b, zaœ w Zagorzycach, Kolejka 3 – 1 września
Plon Klęczany – Victoria Ocieka 1:2
LKS Stasiówka – Piast Wolica Piask. 5:1
w jego imieniu, inspektor Urzê- LKS Ostrów – Kłos Kawęczyn 1:2 (Maślanka, Sokół Krzywa – Strażak Lubzina 1:0
MULKS Pustynia – Inter Gnojnica 0:6 (Paśko 2,
LKS Łopuchowa – Kaskada Kamionka 0:1
Malisiewicz)
du Miejskiego Marcin Cieœlik.
Michał Papiernik, Chudyba, Bieś, A. Świerad)

WYDAWCA: Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim
Redaktor odpowiedzialny: Benedykt Czapka. Skład redakcji: Jan Flisak, Mariusz Kazior, Jan Maroń, Grzegorz Wrona. Adres redakcji: Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Sędziszowie Młp., ul. 3 Maja 36, tel. 17 22 16 044, e-mail: biuletyn1@o2.pl
Wszelkie prawa do tekstów i zdjęć zastrzeżone. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń i reklam. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania
i18
adiustacji tekstów.
grafika-dtp@o2.pl
Nrłamanie:
7 (192) wrzesień
2013 r.

NASZE KLIMATY

Zanim kłos trafił
tr do
wieńca dożynkowego
Niwo ma, niwo, skibo ziemi plennej,
Ty, co raz wieniec ¿ytni oraz pszenny,
Spokojnie na mej gdy po³o¿ysz g³owie,
Za fraszkê wasze korony, królowie.
(W. Kochowski)
Pojawienie siê wspania³ego
wieñca do¿ynkowego poprzedza³a praca znojna i niew¹tpliwie bardziej wyczerpuj¹ca ni¿
obecnie. Nasi przodkowie posiadaj¹cy choæby skrawek w³asnej
ziemi, dok³adali wiele starañ, aby
zebraæ mo¿liwie obfity plon.
W czasach, kiedy gospodarstwa
z koniecznoœci musia³y byæ samowystarczalne, obowi¹zywa³y
przede wszystkim: dok³adnoœæ,
troskliwoœæ, pracowitoœæ i odpowiednia wiedza dotycz¹ca uprawy roli. Nasi poprzednicy chêtnie oddawali siê opiece Boskiej,
ale równoczeœnie stosowali magiczne zabiegi maj¹ce na celu zabezpieczenie roœlin i zwierz¹t
przed szkodnikami, klêskami
¿ywio³owymi i urokami. Znane
okreœlenie „znojny chleb” dowodzi, jak bardzo trudna by³a droga wiod¹ca od ziarna wrzuconego w ziemiê po m¹kê zamienion¹ w pachn¹cy chleb. W myœl
powiedzenia: Bez Boga ani do proga uciekano siê do modlitw, b³ogos³awienia pól, œwiêcenia owsa
i kropienia wod¹ œwiêcon¹ ziarna przeznaczonego pod zasiew.
Uwa¿ano bowiem, i¿ „zbo¿e obmodlone” lepiej roœnie. Przygotowania gleby pod siew rozpoczynano tu¿ po zakoñczeniu
¿niw. Niegdyœ zwyczajowo wczeœniej ni¿ obecnie nale¿a³o zasiaæ
¿yto tzw. bart³omiejskie (dzieñ
œw. Bart³omieja, 24 VIII). W tym
czasie z ¿alem ¿egnano powszechnie szanowane bociany.
Dawniej ludzie starali siê nie
opóŸniaæ siewu ozimin. Jeœli zdarzy³a siê ciep³a, d³uga jesieñ
i zbo¿a zbytnio wybuja³o, po
prostu wypasano je zwierzêtami,
a ono mimo to wspaniale odrasta³o. W dawniejszych czasach
ziemiê uprawn¹ bardzo ceniono i uwa¿ano niemal za œwiêt¹.
Nikt nie odwa¿y³ siê rozpocz¹æ
orki w poniedzia³ek, za najbardziej korzystne dla przysz³ych
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plonów uwa¿ano – œrodê i sobotê, najchêtniej przed pe³ni¹ ksiê¿yca. Nikt nie sia³ zbó¿, gdy na
niebie pojawi³ siê ksiê¿yc, a s³oñce jeszcze nie zasz³o: Kiedy dwa
œwiat³a œwieci, to siê pszenica œnieci.
Przed rozpoczêciem tej wa¿nej
czynnoœci gospodarz czyni³ rêk¹
znak krzy¿a, klêka³ na ziemi, ze
czci¹ j¹ ca³owa³ i mówi³: Daj Bo¿e,
¿eby siê urodzi³o. Najlepsza por¹
dnia do rozpoczêcia siewów by³
wczesny ranek, kiedy mo¿na by³o
unikn¹æ zawistnych oczu mog¹cych rzuciæ uroki. Pod pierwsz¹
bruzd¹ musia³a znaleŸæ siê palma poœwiêcona w Niedzielê Pal-

mow¹, by zabezpieczyæ uprawy
przed gradobiciem, powodziami i innymi klêskami. Na skraju
stajenia gospodarz uk³ada³ na
krzy¿ s³omê, aby zbo¿e ros³o
bujne i wysokie. Równie¿ ruchami na krzy¿ rzuca³ pierwsze garœcie ziarna, nabieraj¹c je z przewieszonej przez ramiê p³achty.
Podczas tej wa¿nej czynnoœci nale¿a³o zachowaæ milczenie, st¹paæ boso po ziemi, nie spluwaæ
na ni¹, ani niczym uderzaæ. Nie
wolno by³o pozostawiaæ tzw. mijaków czyli miejsc nie obsianych.
W przeciwnym razie móg³
umrzeæ ktoœ z rodziny. „Walne
siewy” rozpoczyna³y siê od œwiêta Matki Bo¿ej Siewnej (8 IX).
Siewne ziarno musia³o byæ pokropione wod¹ œwiêcon¹, ponadto dosypywano doñ trochê
poœwiêconego owsa oraz ziarna
pochodz¹cego z wieñca do¿ynkowego. Prace w polu nie koñczy³y siê na zasianiu i zabronowaniu roli. Dawniej nie by³y znane chemiczne œrodki ochrony
roœlin. Dobry gospodarz musia³
bezustannie baczyæ, by w zbo¿u
nie pojawi³y siê niepotrzebne
chwasty. Wówczas nale¿a³o rêcznie je usun¹æ b¹dŸ pos³u¿yæ siê
drewnianym „szpikulcem”.
Szczególn¹ odrazê budzi³o diabelskie zielsko czyli oset i szczaw.
Po ich wyrwaniu ziemiê kropiono wod¹ œwiêcon¹. Podobne
zabiegi wykonywano na wiosnê
w czasie pielêgnacji zbó¿ jarych.
Na tutejszych zró¿nicowanych
jakoœciowo glebach, najczêœciej
podmok³ych, siano: ¿yto, proso,

jêczmieñ i owies. Pszenica i gryka by³y bardziej wymagaj¹ce.
Jeszcze do niedawna przyjêty by³
u nas zwyczaj nakazuj¹cy gospodarzowi, by tu¿ po niedzielnej
mszy udaæ siê najpierw na pole
i obejrzeæ m³ode roœliny. Przy
okazji móg³ spotkaæ siê i porozmawiaæ z s¹siadami. W trosce
o przysz³e plony wœród zbó¿
umieszczano krzy¿yki zrobione
z wierzby poœwiêconej w Niedzielê Palmow¹ oraz z brzeziny
od³amanej od o³tarzy – w Bo¿e
Cia³o. Na wiosnê podczas Dni
Krzy¿owych oraz w Zielone
Œwi¹tki nasze pola przemierza³y
procesje. Ich uczestnicy œpiewali i modlili siê, prosz¹c Boga
o opiekê nad zasiewami. Odwo³ywano siê te¿ do zachowañ magicznych np.: podskoków i zaklêæ w Œrodê Popielcow¹, obiegania pól z ogniem w Zielone
Œwi¹tki oraz do rytualnych tañców wokó³ ognisk w noc œwiêtojañsk¹. Jeœli uda³o siê unikn¹æ
wszelkich klêsk i z³ych oczu,
wówczas gospodarz móg³ z radoœci¹ spojrzeæ w przysz³oœæ, nie
obawiaæ siê przednowka
i z uciech¹ œwiêtowaæ do¿ynki,
które w naszych stronach nazywano wieñcynami lub wieñcem.
¯niwa skoñczone, snopy zwiezione,
¯eñcy siê œpiesz¹, skacz¹ a ciesz¹,
Przy brzêkach kosy, skrzypieniu strun,
Gromadne g³osy: Plon niesiemy,
plon!
(T. Lenartowicz)
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