PROJEKT WSPÓ£FINANSOWANY
PRZEZ UNIÊ EUROPEJSK¥
W RAMACH EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU SPO£ECZNEGO

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

„Czas na aktywność w gminie Sędziszów Małopolski”
Priorytetu VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Realizacja projektu obejmuje okres od 1.01.2013 r. do 30.06.2015 r.
Celem g³ównym projektu jest zwiêkszenie aktywnoœci – prawne poradnictwo specjalistyczne;
spo³ecznej i zawodowej a przez to przeciwdzia³anie bezro- – wyjazd integracyjno-aktywizacyjny dla uczestników projektu wraz z osobami z otoczenia (ma³¿onek, dzieci).
bociu i marginalizacji, poprzez u³atwienie dostêpu do rynku pracy i wzrost kompetencji ¿yciowych i spo³ecznych
Beneficjenci objêci zostan¹ równie¿ pomoc¹ finansow¹ na
u uczestników projektu z terenu gminy Sêdziszów M³p.
pokrycie kosztów zwi¹zanych z udzia³em w projekcie (w tym
zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym.
koszty dojazdów) zgodnie z ustaw¹ o pomocy spo³ecznej.
Uczestnikami Projektu „Czas na aktywnoœæ w gminie Sêdziszów Ma³opolski” mog¹ byæ osoby spe³niaj¹ce nastêpu- Realizacja projektu poprzez za³o¿one w nim dzia³ania przyczyni siê do osi¹gniêcia nastêpuj¹cych rezultatów:
j¹ce kryteria:
– zdobycie przez uczestników projektu nowych kwalifika– zamieszkuj¹ce na terenie gminy Sêdziszów M³p.;
cji i umiejêtnoœci zwiêkszaj¹cych szansê zatrudnienia
– korzystaj¹ce ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznej;
na rynku pracy, potwierdzonych certyfikatem b¹dŸ za– bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zatrudnione zagroœwiadczeniem o ukoñczeniu kursu;
¿one wykluczeniem spo³ecznym;
– rozwój zdolnoœci motywacyjnych, wzrost zaufania we w³a– bêd¹ce w wieku aktywnoœci zawodowej.
sne si³y;
– wzrost motywacji i aspiracji zawodowych oraz rozwój umieW ramach projektu organizowane bêd¹:
jêtnoœci œwiadomego kszta³towania swojej œcie¿ki ¿ycio– kursy i szkolenia zawodowe zgodnie z indywidualnymi
wej i zawodowej zgodnie z osobistymi zainteresowaniapotrzebami uczestników;
mi i predyspozycjami;
– trening kompetencji i umiejêtnoœci spo³ecznych oraz
– kszta³towanie pozytywnych relacji w rodzinie i umiejêtindywidualne poradnictwo z psychologiem;
– doradztwo zawodowe grupowe i indywidualne;
noœæ wspó³dzia³ania w grupie.

UDZIA£ UCZESTNIKÓW W PROJEKCIE JEST BEZP£ATNY
Szczegółowe informacje na temat udziału w projekcie można uzyskać
w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie Młp., ul.3 Maja 25, pokój nr 25
lub telefonicznie 17 22 16 620, sedziszowmlp@ops.net.pl

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA DZIAŁANIE „MAŁE PROJEKTY”
Lokalna Grupa Dzia³ania Partnerstwo 5 Gmin informuje o mo¿liwoœci
sk³adania wniosków o przyznanie pomocy w ramach dzia³ania „Wdra¿anie
lokalnych strategii rozwoju” objêtego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013 w zakresie ma³ych projektów, tj. operacji, które nie
odpowiadaj¹ warunkom przyznania pomocy w ramach dzia³añ Osi 3,
ale przyczyniaj¹ siê do osi¹gniêcia celów tej osi.
Miejsce składania wniosków:
Biuro LGD, ul. Rynek 1 (III piêtro),
39-100 Ropczyce,
poniedzia³ek – pi¹tek w godzinach 7.30-15.30.
Szczegółowe informacje
o naborze oraz wykaz niezbêdnych dokumentów mo¿na znaleŸæ
na stronie www.partnerstwo5gmin.pl
w zak³adce og³oszone konkursy.

Termin składania wniosków: 17.03.2014 r. – 15.04.2014 r.

Koncert laureatów

W koncercie laureatów
XXIII Podkarpackiego Konkursu
Poezji Religijnej wystąpili:

Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej
W niedzielę, 9. lutego, w kościele ojców Kapucynów w Sędziszowie Młp. odbył się koncert laureatów XXIII Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej.
Konkurs, który od przesz³o
dwóch dekad odbywa siê w grudniu, w Miejsko-Gminnym Oœrodku Kultury w naszym mieœcie,
zdoby³ sobie liczne grono sympatyków na ca³ym Podkarpaciu.
W drug¹ niedzielê lutego finaliœci i laureaci XXIII edycji Konkursu ponownie zawitali do Sêdziszowa M³p., by zaprezentowaæ siê przed miejscow¹ publicznoœci¹. Goœciny m³odym
artystom u¿yczy³ ojciec Gwardian Janusz Pa³ka. Koncert rozpocz¹³ siê o godzinie 12.30 i trwa³
godzinê, dostarczaj¹c zgromadzonym wspania³ych prze¿yæ
i wzruszeñ. Zaprezentowane
przez wykonawców utwory nios³y ze sob¹ zarówno bogactwo

Zgromadzonych w kościele klasztornym
widzów i uczestników koncertu powitał
gwardian o. Janusz Pałka.

Sylwia Drogoń – I miejsce w kategorii recytacji. Fot. Arch. Oo. Kapucynów.

doznañ artystycznych, jak i religijnych.
Koncert znakomicie poprowadzi³ jeden z pomys³odawców
Konkursu, Kierownik Dzia³u
Upowszechniania Sztuki i Wspó³pracy z Samorz¹dami Woje-

wódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie – Czes³aw Dr¹g, przybli¿aj¹c s³uchaczom wykonawców,
prezentuj¹cych siê w poezji œpiewanej i recytacji. Widzowie, zgromadzeni w koœciele OO. Kapucynów us³yszeli m.in.: „Przed skle-

1. Weronika Czyrny z Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku
2. Natalia Zbiegień z Liceum Ogólnokształcącego w Dukli
3. Agnieszka Górska z Osiedlowego Klubu Kultury „EMKA” w Dębicy
4. Katarzyna Makoś z Liceum Ogólnokształcącego w Dukli
5. Justyna Sołek z Miejskiego Centrum
Kultury w Leżajsku
6. Dominika Sanecka z Dom Kultury
„Sokół” w Strzyżowie
7. Sylwia Drogoń z Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie
8. Magdalena Maruszak z Miejskiego
Centrum Kultury w Leżajsku
9. Alicja Łabaj z Domu Kultury „Sokół”
w Strzyżowie

pem jubilera” (fragment) – Karola Wojty³y, „Pieœñ o Bogu ukrytym” – s³. Karola Wojty³y, muz.
Aleksandry Krzy¿añskiej, „Osiem
b³ogos³awieñstw” muzyka: Jana
Pospieszalskiego, Marka Wierzchuckiego i Marcina Pospieszalskiego, „Merlin Mongo³” (fragment) Niko³aja Kolady, „Szymon
z Cyreny” – Jana Paw³a II.

Ostatki z „Rochami”

Przypatrzcie się Wstympny Środzie, jak tańcuje po łogrodzie,
a dejcie ji chleba z bobem i niech idzie z Panem Bogiem.
Tymi s³owami zostali przywitani goœcie zgromadzeni w niedzielê, 2 marca o godz. 15.30,
w Miejsko-Gminnym Oœrodku
Kultury w Sêdziszowie M³p.
Zanim jednak dotarli na salê widowiskow¹ poddawani byli ró¿nego rodzaju „szykanom” takim
jak: ci¹gniêcie solidnego kloca
(szczególnie przez panny na
wydaniu),s³uchanie wró¿b „cyganki”, uœciski i posypywania plewami przez dziwnych osobników
w maskach, ze s³omianymi cepami.
Co pewien czas od¿ywaj¹ na
naszym terenie te malownicze
zwyczaje, kiedy to w ostatnich
dniach karnawa³u (od niedzieli
do Œrody Popielcowej) po
wsiach Podkarpacia chodzili
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barwni przebierañcy osmoleni
sadzami lub w maskach, przebrani za dziadów, Cyganów,
¯ydów, policjantów i panny m³ode, przepasani powrós³ami,
z wiechciami s³omy wetkniêtymi
za buty. Zachowywali siê dosyæ
swobodnie i wpraszali do domów, aby dostaæ odrobinê kie³basy, chleba czy jajek, a potem
wymieniæ je w karczmie na gorza³kê i bawiæ siê weso³o przed
zbli¿aj¹cym siê smutnym okresem Wielkiego Postu.
Gosposiejku wyjdŸ na pó³ki,
zdym gomó³ki.
Na wyrek po syrek
Na faski po kie³baski
Jak mi nic nie docie,
dziwki nie wydocie

Postowcie jo w sieni, zeby jo tam
droby wzieni
Dejcie joj piêæ, bêdê wasz ziêæ
Dejcie jojek wiele, zaprosze wos
na wesele
Przedstawiali siê jako przybysze z innego, dziwnego kraju:
Jesteœmy z dalekiego kraju
Gdzie psy ³ogonami szczekaj,
Ludzie ³okciami godajo,
Gorki do s³oñca przystawiajo,
Œwinie po wodzie p³ywajo,
P³oty kie³basami grodzo,
A ludzie na g³owach chodzo,
I wszystko tak na odwrót godo,
¯e i deszcz z ziemi do góry podo.
Tym razem, w roli zapustowych przebierañców czyli tzw.
„drabów zapustnych” w wersji

scenicznej, wyst¹pi³a grupa obrzêdowa ZPiT „Rochy”, która
oprawi³a koncert Zespo³u koñcz¹cy tegoroczny karnawa³ i zakoñczy³a widowisko skanduj¹c:
„Droby, droby, drob, nie ujrzycie nos,
a¿ na przysz³y rok”
W widowisku „Ostatki z Rochami” wyst¹pi³a tak¿e grupa
dzieciêc¹ starsza i reprezentacyjna z tañcami regionalnymi oraz
dziewczêta z grupy gimnazjalnej
z rzeszowskimi przyœpiewkami.
Stowarzyszenie Kobiet z Bêdziemyœla pod kierownictwem
Ireny Grzeœkiewicz i so³tysa Les³awa Anyszka zadba³o o kulinarn¹ oprawê widowiska i przygotowa³o zapustowe smako³yki,
których mo¿na by³o popróbowaæ po zakoñczeniu koncertu.
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XXXV Sesja Rady Miejskiej
w Sędziszowie Młp. odbyła się w dniu 26 lutego br. W porządku obrad znalazło się 8 uchwał.
1. Uchwała w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Gminy Sędziszów
Małopolski na rok 2014 nr XXXIV/
295/14 z dnia 30 stycznia 2014 r.
Rada Miejska dokona³a zmian
w bud¿ecie gminy na 2014 r.
polegaj¹cych na:
u zwiêkszeniu dochodów bie¿¹cych bud¿etu o kwotê 19.475z³
z tytu³u op³aty wnoszonej przez
rodziny za osoby umieszczone
w domach pomocy spo³ecznej,
u zwiêkszeniu przychodów bud¿etu z tytu³u wolnych œrodków z
lat ubieg³ych o kwotê 951.845 z³,
u zwiêkszeniu wydatków bie¿¹cych bud¿etu o kwotê
21.230 z³ z przeznaczeniem na:
– promocjê projektu realizowanego w ramach RPO pn.
„Poprawa infrastruktury
edukacyjnej na terenach
wiejskich w Gminie Sêdziszów M³p.” – 1.845 z³,
– op³aty przekazywane do
Domu Pomocy Spo³ecznej
w Rudzie za osoby skierowane przez Gminê Sêdziszów Ma³opolski – 19.475 z³,
u zwiêkszeniu wydatków maj¹tkowych bud¿etu o kwotê
950.000 z³ z przeznaczeniem
na realizacjê projektu „Przebudowa i remont budynku
domu sportowego w miejscowoœci Kawêczyn Sêdz.” w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich.

2. Uchwała w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania
wekslowego.
Radni wyrazili zgodê na wystawienie weksli in blanco dla Samorz¹du Województwa Podkarpackiego:
u do kwoty 500.000 z³ wraz
z ewentualnymi odsetkami jako
zabezpieczenie umowy o przyznanie pomocy na projekt pn.
„Przebudowa i remont budynku Domu Sportu w miejscowoœci Kawêczyn Sêdz.” dofinansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach PROW,
u do kwoty 9.500 z³ wraz z ewentualnymi odsetkami jako zabezpieczenie umowy o przyznanie pomocy na projekt pn.
„Remont i modernizacja tras
rowerowych oraz druk dwóch
folderów promocyjnych”, dofinansowany ze œrodków Unii
Europejskiej w ramach
PROW,
u do kwoty 49.100 z³ wraz
z ewentualnymi odsetkami
jako zabezpieczenie umowy o
przyznanie pomocy na projekt
pn. „Remont po³¹czony z modernizacj¹ oœwietlenia Oœrodka Sportu i Rekreacji w Sêdziszowie M³p. wraz z organizacj¹
warsztatów oraz turnieju sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i m³odzie¿y z terenu LGD”,
dofinansowany ze œrodków

Świat na wyciągnięcie ręki

Unii Europejskiej w ramach
PROW.
3. Uchwała w sprawie wyrażenia
zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego w 2015 r.
Radni wyrazili zgodê na wyodrêbnienie w bud¿ecie gminy
funduszu so³eckiego w 2015 r.

6. Uchwała w sprawie zawarcia
porozumienia międzygminnego
pomiędzy Gminą Sędziszów Młp.
i Gminą Ropczyce w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Gmina Sêdziszów M³p. przejê³a od Gminy Ropczyce czêœciow¹ realizacjê zadañ w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodê i zbiorowego odprowadzania œcieków na terenie czêœci Gminy Ropczyce w miejscowoœci Ropczyce – Witkowice,
z wykorzystaniem urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych
stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy
Sêdziszów M³p.
Równoczeœnie Gmina Sêdziszów M³p. powierzy³a Gminie
Ropczyce czêœciow¹ realizacjê
zadañ w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodê w obrêbie
Góra Ropczycka oraz zbiorowego odprowadzania œcieków na
terenie miasta Sêdziszów M³p.
w obrêbie ulicy Weso³ej z wykorzystaniem urz¹dzeñ kanalizacyjnych stanowi¹cych w³asnoœæ
Gminy Ropczyce.

4. Uchwała w sprawie wyrażenia
zgody na udzielenie bonifikaty od
ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Sędziszowie
Młp., oznaczonej jako dz. nr 2830.
Rada wyrazi³a zgodê na udzielenie bonifikaty w wysokoœci
99% od ustalonej ceny sprzeda¿y nieruchomoœci po³o¿onej
w Sêdziszowie M³p., oznaczonej
jako dzia³ka nr 2830 o pow.
10 ar 64 m2, zbywanej na rzecz
Parafii Rzymsko-Katolickiej pw.
Mi³osierdzia Bo¿ego w Sêdziszowie M³p., na cele dzia³alnoœci
7. Uchwała w sprawie zmiany
sakralnej.
Statutu Gminy Sędziszów Młp.
Moc¹ tej uchwa³y dwie nowe
5. Uchwała w sprawie zaopiniowaulice zosta³y przypisane do Osienia planu aglomeracji Sędziszów
dli: ulica Rubinowa do Osiedla
Małopolski.
Rada Miejska pozytywnie za- Nr 3, a ul. Aleksandra Fredry do
opiniowa³a plan aglomeracji, Osiedla Nr 4.
która obejmuje nastêpuj¹ce
miejscowoœci: Sêdziszów M³p., 8. Uchwała w sprawie rozpoznania
Wolicê Piaskow¹, Wolicê skargi Pana Tomasza Zawiślaka.
Rada uzna³a skargê za bezza£ugow¹, Borek Wielki, Górê
Ropczyck¹, Krzyw¹ i Kawêczyn sadn¹.
BIURO RADY MIEJSKIEJ
Sêdziszowski.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim

zaprasza na
spotkanie z podróżnikiem
Leszkiem Szczasnym

6 kwietnia 2014 r. (niedziela), godz. 17.00
WSTĘP WOLNY

Leszek Szczasny. Jest raciborzaninem (ur. 1975),
z wykształcenia politologiem i filozofem (UJ),
a z zamiłowania: fotografem, pisarzem, społecznikiem,
artystą, rowerzystą, animatorem kulturalnym
i niezależnym globtroterem.
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Slajdowisko „PIERWSZY KROK DO ORIENTU” jest zapisem mojego
miesiêcznego penetrowania Turcji w 2007 roku. Jest to przemyœlany wielowymiarowy portret wyj¹tkowego kraju pomiêdzy Wschodem a Zachodem.
Oprócz ró¿norodnych miejsc (np.s³one jezioro, XIX-wieczna drewniana
zabudowa ottomañska, fantastyczna Kapadocja, dzikie wybrze¿e) pokazujê te¿ rytm zwyk³ego ¿ycia: od 12-milionowego Stambu³u do zapomnianej wsi. Mówiê o herbacianych barach, o zwyczajach meczetowych i narodowych, o ró¿nicach w mentalnoœci... To z regu³y z t¹ bardzo energiczn¹
prezentacj¹ zaczynam wystêpy w nowych miejscach – prawdziwa (a nie ta
kurortowa) i bardzo goœcinna Turcja pokazana od podszewki, wszystko
przed Waszymi oczami i uszami!
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Policja informuje
Z odblaskiem bezpieczniej
Bezpieczeñstwo dzieci i doros³ych to jeden z priorytetów pracy policjantów naszego powiatu. Przede wszystkim w okresie
zimowym, gdy szybciej zapada
zmrok, szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na niechronionych
uczestników ruchu drogowego.
Jedn¹ z przyczyn potr¹cenia
pieszych lub rowerzystów jest
zbyt póŸne zauwa¿enie ich przez
kierowców samochodów. Aby
podnieœæ bezpieczeñstwo policjanci przypominaj¹ o tym, aby
korzystaæ z elementów odblaskowych.
Obecna pogoda sprzyja coraz
czêstszym spacerom oraz wycieczkom rowerowym. Kierowcy powinni zwracaæ szczególn¹
uwagê na niechronionych
uczestników ruchu drogowego,
którzy w tym okresie s¹ mniej
widoczni. W zimowych miesi¹cach wczeœniej zapadaj¹cy
zmierzch powoduje, ¿e zarówno piesi, jak i rowerzyœci poruszaj¹c siê na drodze podczas s³abej widocznoœci i najczêœciej
w ciemnych ubraniach, staj¹ siê
dla kieruj¹cego praktycznie niewidoczni. Powoduje to zwiêkszone ryzyko wyst¹pienia wypadków. Zapewnienie bezpieczeñstwa uczestnikom ruchu drogowego w tym okresie musi byæ
zatem przedmiotem szczególnej
troski.
Policjanci zachêcaj¹ wiêc pieszych i rowerzystów do korzystania z elementów odblaskowych w czasie poruszania siê po
drogach. Widocznoœæ pieszych
w tym okresie staje siê jednym

z wa¿niejszych czynników maj¹cych wp³yw na bezpieczeñstwo.
Na nieoœwietlonej drodze, kierowcy samochodów widz¹
przede wszystkim silne œwiat³a
pojazdów nadje¿d¿aj¹cych
z przeciwka i znaki poziome wymalowane na jezdni. Sylwetki
pieszych i rowerzystów dostrzegaj¹ w ostatniej chwili, zazwyczaj w odleg³oœci 30-40 metrów.
Przy z³ej pogodzie widocznoœæ
jeszcze bardziej siê pogarsza.
Jeœli jednak pieszy wyposa¿ony
jest w element odblaskowy odbijaj¹cy œwiat³a samochodu, kierowca zauwa¿y go ju¿ z odleg³oœci 130-150 metrów, czyli o oko³o 5 razy wczeœniej. To mo¿e
uratowaæ pieszemu lub rowerzyœcie ¿ycie.
Prawid³owo noszone odblaski
powinny byæ umieszczone na
przedniej i tylnej czêœci ubrania,
w sposób pozwalaj¹cy na dostrze¿enie ich w œwiat³ach kieruj¹cych nadje¿d¿aj¹cych z obu
kierunków. Z elementów odblaskowych powinno korzystaæ ka¿de dziecko poruszaj¹ce siê po
drodze, niezale¿nie od tego,
któr¹ czêœci¹ drogi siê porusza
– chodnikiem, poboczem, czy
jezdni¹. Aby zasady bezpiecznego poruszania siê po drodze by³y
jak najlepiej zapamiêtane, policjanci edukuj¹ w tym zakresie
ju¿ przedszkolaków.
Bezpieczeñstwo dzieci zale¿y
równie¿ od nas dlatego uczmy
korzystaæ z odblasków nasze
dzieci i pilnujmy aby je nosi³y.
Sami te¿ nie wstydŸmy siê nosiæ
odblasków. Jeden ma³y odblask
mo¿e uratowaæ nasze ¿ycie.

Nie wypalajmy traw
Wraz z coraz bardziej sprzyjaj¹c¹ pogod¹ i pracami polowymi
rozpocz¹³ siê okres wypalania
traw. Policjanci ju¿ kilkakrotnie
interweniowali w miejscach, gdzie
pali³y siê trawy. Przypominamy, ¿e
jest to niezgodne z prawem.
Ropczyccy policjanci ju¿ kilka
razy interweniowali w zwi¹zku ze
zg³oszeniem wypalania traw. 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”.

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości
przeznaczonych do oddania w najem
Burmistrz Sêdziszowa Ma³opolskiego dzia³aj¹c na podstawie art. 35, ust 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz.
651 ze zm.) podaje do publicznej wiadomoœci, ¿e w siedzibie Urzêdu Miejskiego
w Sêdziszowie Ma³opolskim na tablicy og³oszeñ na okres 21 dni, tj. od 24 marca 2014
do 14 kwietnia 2014 r. zostanie wywieszony wykaz lokali stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy
Sêdziszów Ma³opolski, przeznaczonych do oddania w naje
Położenie: Sędziszów Małopolski ul. 3-go Maja 25
Nr ew. działki: 1601
Nr księgi wieczystej: 40 825
Powierzchnia użytkowa lokalu: 24,66 m2
Przeznaczenie: Najem na czas oznaczony
BURMISTRZ SĘDZISZOWA MAŁOPOLSKIEGO
Kazimierz Kiełb
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• 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
okreœlonego w art. 163 § 1, podlega karze pozbawienia wolnoœci od 6 miesiêcy do lat 8”
Wypadek w Sędziszowie Małopolskim
Policjanci wyjaœniaj¹ okolicznoœci wypadku w Sêdziszowie
Ma³opolskim, który mia³ miejsce
w dniu 7 marca 2014r. W wyniku
doznanych obra¿eñ do szpitala
w Rzeszowie przewieziony zosta³
jeden z uczestników zdarzenia.
Do wypadku dosz³o o godz.
7.20 w Sêdziszowie Ma³opolskim
na skrzy¿owaniu z drog¹ krajow¹
nr 4. Ze wstêpnych ustaleñ wynika, ¿e kieruj¹cy samochodem
ciê¿arowym marki Man, 41-letni
mieszkaniec gminy Dêbnica Kaszubska w³¹czaj¹c siê do ruchu
z drogi podporz¹dkowanej, jad¹c w kierunku Rzeszowa, nie
ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu
samochodowi marki Iveco, którym kierowa³ 29-letni mieszkaniec gminy Czechowice Dziedzice w wyniku czego dosz³o do zderzenia siê pojazdów. Badanie wykaza³o, ¿e kierowcy byli trzeŸwi.
W wyniku zdarzenia do szpitala
w Rzeszowie przewieziony zosta³
kieruj¹cy samochodem Iveco.
Funkcjonariusze sporz¹dzili stosown¹ dokumentacjê, która pozwoli na szczegó³owe wyjaœnienie okolicznoœci zdarzenia.
Postêpowanie prowadzi Komisariat Policji w Sêdziszowie Ma³opolskim.
mł. asp. Dominika Parus

Nowy zarząd Osiedla nr 4
Po rezygnacji dotychczasowego przewodnicz¹cego oraz ca³ego zarz¹du Osiedla nr 4 w Sêdziszowie Ma³opolskim, zebranie mieszkañców tego osiedla dokona³o w dn. 20 lutego br. wyborów nowych organów.
Przewodnicz¹cym Zarz¹du zosta³ wybrany Krzysztof Bielak, a do zarz¹du
Osiedla weszli:
1. Marcin Lach
2. Urszula Lewandowska-Grêdys
3. Pawe³ Trojan
4. Jacek Marek
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Pierwszy rok działalności Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Sędziszowie Młp. podsumowała przewodnicząca Barbara Traciak.

Posiedzenie Gminnej Rady
Kół Gospodyń Wiejskich w Sędziszowie Małopolskim
12 lutego 2014 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury pierwszy rok działalności podsumowała Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Sędziszowie Młp.
Posiedzenie prowadzi³a Barbara Traciak przewodnicz¹ca
Gminnej Rady KGW, so³tys Zagorzyc Górnych.
W spotkaniu uczestniczyli: Dorota Strzy¿ wicestarosta Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego,
El¿bieta Œwiniuch zastêpca burmistrza Sêdziszowa M³p., Stefania Micha³ek wiceprzewodnicz¹ca Wojewódzkiej Rady KGW
w Rzeszowie, Wies³aw Lada dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego w Rzeszowie, Eugenia Strojny i Ma³gorzata Szczygie³ z Powiatowego
Zespo³u Doradztwa Rolniczego
w Ropczycach, Jadwiga Pietras
przewodnicz¹ca Zwi¹zku Emerytów i Rencistów w Sêdziszowie
M³p. wraz z sekretarzem Genowef¹ K¹dziela.
Gminna Rada KGW w Sêdziszowie M³p. w chwili obecnej sk³ada siê z 16 cz³onkiñ z 5 Kó³ z tere-

nu gminy (Czarna Sêdz., Krzywa,
Sêdziszów M³p., Klêczany, Zagorzyce Górne), które w sumie zrzeszaj¹ oko³o 250 kobiet.
Do zadañ Gminnej Rady
KGW nale¿y inspirowanie, organizowanie i koordynowanie
prac kó³ oraz reprezentowanie
ich potrzeb i interesów wobec
organów w³adzy samorz¹dowej
i innych instytucji. Gminna Rada
KGW wspó³pracuje z organizacjami spo³ecznymi, samorz¹dem
gminnym, Powiatowym Zespo³em Doradztwa Rolniczego
w Ropczycach, Podkarpack¹
Izb¹ Rolnicz¹, Starostwem Powiatowym, Urzêdem Marsza³kowskim, KRUS-em, Zespo³em Szkó³
Agro-Technicznych w Ropczycach, Wojewódzkim Zwi¹zkiem
Rolników, Kó³ek i Organizacji
Rolniczych w Rzeszowie.
Du¿y nacisk k³adzie siê na promowanie dziedzictwa kulturo-

wego, popularyzowanie regionalnych potraw, zachowanie tradycji, organizowanie szkoleñ
i pokazów ¿ywieniowych.
– Pierwszy rok dzia³alnoœci, mimo
¿e stawialiœmy pierwsze kroki jako
Rada Gminna, obfitowa³ w wiele
wydarzeñ – mówi przewodnicz¹ca Barbara Traciak. – Panie
uczestniczy³y m.in. w IX Forum Kobiet Wiejskich w Wojewódzkim Domu
Kultury w Rzeszowie, Targach ¯ywnoœci Tradycyjnej – Festiwal Podkarpackich Smaków w Górnie, gdzie
KGW Zagorzyce Górne zajê³o I miejsce w kategorii „Oleje i t³uszcze” za
„mas³o z kudroniem”, targach „Agrobieszczady” w Lesku, Powiatowym
Jarmarku Produktów Lokalnych
i Tradycyjnych w NiedŸwiadzie, zwiedzi³y równie¿ targi rolnicze „Agrotech” w Kielcach.
W minionym roku mia³a równie¿ miejsce uroczystoœæ wrêczenia Medali „Order Serca Mat-

kom Wsi” trzem paniom z ko³a
w Czarnej Sêdziszowskiej i dwóm
z zagorzyckiego ko³a. Cz³onkinie
kó³ wziê³y udzia³ w pokazach
carvingu (sztuka rzeŸbienia
w owocach i warzywach) i dekoracji tortów zaprezentowanych
przez uczniów z Zespo³u Szkó³
Agro-Technicznych w Ropczycach oraz konkursie na „Produkt Lokalny Ziemi RopczyckoSêdziszowskiej” organizowany
przez Starostwo Powiatowe
w Ropczycach. Wœród 52 konkursowych zg³oszeñ, w kategoriach kulinaria i rêkodzie³o,
z terenu ca³ego powiatu, z gminy Sêdziszów M³p. by³o ich a¿
15(!). Panie bêd¹ mog³y korzystaæ równie¿
W tym roku planowany jest
wyjazd szkoleniowo-integracyjny, udzia³ w targach oraz szkolenia tematyczne wed³ug potrzeb
zg³aszanych przez ko³a.
– Nawi¹za³am wspó³pracê z Wojewódzkim Oœrodkiem Koordynuj¹cym Program Profilaktyki Raka Piersi w Rzeszowie i planujemy zorganizowaæ szkolenia w poszczególnych
ko³ach, ale mo¿emy te¿ w innych miejscowoœciach gminy. Zainteresowanym chêtnie przeka¿ê bli¿sze informacje – informuje Barbara Traciak.

XV Turniej Tenisa Stołowego
o Puchar Burmistrza Sędziszowa Młp.

IV Turniej
Tenisa Stołowego
Strażaków OSP

W dn. 22-23 marca 2014 r. w hali sportowej przy Gimnazjum w Sędziszowie Małopolskim odbędzie się XV Turniej Tenisa
Stołowego o Puchar Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego w ramach „Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego”.

23 marca 2014 r. (niedziela) w hali sportowej przy sêdziszowskim gimnazjum odbêdzie siê IV Turniej Tenisa
Sto³owego Stra¿aków OSP
o Puchar Burmistrza Sêdziszowa Ma³opolskiego.
Zapraszamy stra¿aków
ochotników do udzia³u
w turnieju!
Regulaminy do pobrania ze
strony www.sedziszow-mlp.pl

Kategorie:
• do 13 lat (urodzeni w 2001 r. i młodsi, tj. szkoły podstawowe),
• 14-16 lat (urodzeni w latach 1998-2000, tj. gimnazja),
• 17-19 lat (urodzeni w latach 1995-1997),
• 20-39 lat (urodzeni w latach 1975-1994),
• 40 lat i powyżej (urodzeni w roku 1974 i starsi),
• osoby niepełnosprawne.
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22 marca 2014 r. (sobota) – godz. 9.00,
hala sportowa przy Gimnazjum w Sędziszowie Młp.
– kat. do 13 lat, osoby niepełnosprawne

23 marca 2014 r. (niedziela) – godz. 9.00,
hala sportowa przy Gimnazjum w Sędziszowie Młp.
– pozostałe kategorie.
Zapisy w dniu turnieju do godz. 8.45
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Projekt grantowy „Zielona śpiewająca wyspa”
w Szkole Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej im. ks. Wł. Świdra
20 lutego 2014 r.
w Urzędzie Wojewódzkim odebraliśmy grant
w wysokości 9 825 zł
z rąk Pana Ryszarda
Ryby – dyrektora Tarnowskiego oddziału firmy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. i Pani Katarzyny
Lech-Winiarz zastępcy dyrektora ds. certyfikacji i funduszy
europejskich w Urzędzie Wojewódzkim. Ponadto na spotkaniu byli Lech Kotkowski dyrektor Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz
Katarzyna Dytrych – Fundacja Nasza Ziemia z siedzibą
w Warszawie.
Od lutego 2014 w szkole rozpoczê³y siê dzia³ania zwi¹zane
z projektem grantowym finansowanym przez „Fundusz Naturalnej Energii”. Projekt bêdzie
trwa³ do 20 lipca 2014 r.
Projekt sk³ada siê z dwóch obszarów. Pierwszy to szerokie dzia³ania edukacyjno-informacyjne
nt. gradacji Ÿróde³ energii ze
szczególnym uwzglêdnieniem
szkodliwoœci wynik³ych ze spalania substancji i materia³ów toksycznych i potrzeby inwestycji
w zielon¹ energiê – gaz.
Drugi obszar to konkretne
dzia³ania maj¹ce na celu zapobieganie degradacji lokalnego
œrodowiska naturalnego i jego
odnowê: zagospodarowanie
miejscowego zamkniêtego wysypiska œmieci na odbudowê fauny i flory charakterystycznej dla
Podkarpacia.
Bezpoœredni uczestnicy projektu to uczniowie (178) i ich rodzice. Poœredni uczestnicy to
uczniowie i mieszkañcy gminy
Sêdziszów M³p., powiatu ropczycko-sêdziszowskiego i Podkarpacia.
Efekty programu to przywrócenie rodzimej fauny i flory na
terenie po wysypisku, zasadzenie
drzew na terenach powyrobiskowych w Czarnej. Zwiêkszenie
kompetencji kluczowych uczestników bezpoœrednich i poœrednich projektu w zakresie zrównowa¿onego rozwoju zwi¹zanego z wykorzystaniem energii
z odnawialnych Ÿróde³.
Dotacja zostanie przeznaczona na akcje informacyjne i promocjê projektu, zakup materia³ów do realizacji zajêæ z uczestnikami projektu, zakup nagród
w konkursach promuj¹cych pro-
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jekt, op³ata za wynajem autokaru do zak³adów: gazowego i segregacji odpadów i PBN, zakup
materia³ów na stroje podczas
Pikniku Zielonej Energii.
Najważniejsze działania:
v Budowa posypów, karmników
w tym heskiego i bie¿¹ce dokarmianie ptactwa zimuj¹cego na terenie by³ego wysypiska œmieci oraz w okolicy szko³y.
v Spotkanie uczniów szko³y z ornitologiem Józefem Cioskiem–
uœwiadomienie potrzeby
ochrony i dokarmiania ptaków oraz zak³adania remiz.
v Spotkania w terenie z leœniczym w celu dokarmiania zwierz¹t leœnych.
v Bie¿¹ca prezentacja w formie
k¹cika grantowego poszczególnych dzia³añ dla klientów
szko³y i mediów. Propagowanie i promowanie dzia³añ ju¿
wykonanych, przedstawianie
efektów pracy uczestników
projektu.
v Informacja nt. poszczególnych dzia³añ projektowych:
w TV Sêdziszów, pismach: Biuletynie Sêdziszowskim, G³osie
Powiatu, Reporterze, na stronach internetowych szko³y,
gminy, youtube.
v Organizacja zbiórek elektroœmieci, makulatury i nakrêtek
plastikowych we wspó³pracy
z firmami posiadaj¹cymi
uprawnienia w celu recyklingu odpadów domowych
i ochrony przed trafieniem
niebezpiecznych œmieci do
ekosystemu.
v Urz¹dzenie „Zielonej Œpiewaj¹cej Wyspy” na wydzier¿awionym terenie po by³ym wysypi-

sku œmieci w celu podtrzymania œrodowiska naturalnego
poprzez przywrócenie miejscowej fauny i flory charakterystycznej dla Podkarpacia.
Działania w terenie.
v Sprz¹tanie okolicznych lasów
i terenów wokó³ akwenów
wodnych – dzia³ania praktyczne w terenie maj¹ce na celu
podniesienie œwiadomoœci koniecznoœci dba³oœci o œrodowisko naturalne.
v Wykonanie nasadzeñ rodzimymi gatunkami drzew na terenach poeksploatacyjnych
miejscowej ¿wirowni we wspó³pracy z Nadleœnictwem w G³ogowie Ma³opolskim. Dzia³ania
w terenie w celu przywrócenia równowagi ekosystemu.
v Organizacja i przeprowadzenie wojewódzkiego konkursu
„Leœne opowieœci”. Forma
konkursu plastyczna i literacka dla uczniów szkó³ podstawowych i dzieci przedszkolnych w województwie podkarpackim w celu propagowania
postaw proekologicznych.
v Organizacja wycieczki dla najaktywniejszych 45 uczniów
uczestników projektu do zak³adu gazowego w Krzywej
w celu obserwacji i zdobywania wiedzy na temat zielonej
energii –gazu.
v Wycieczka na wysypisko œmieci Kozodrza zarz¹dzane przez
ZUK Ostrów – obserwacja terenu sk³adowania odpadów,
oczyszczalni odcieku w technologii odwróconej osmozy,
elektrowni zasilanej biogazem

produkowanym z masy z³o¿onych odpadów – uœwiadomienie uczniom co siê dzieje z domowymi odpadami i dlaczego
warto je segregowaæ.
v Wycieczka do Bieszczadzkiego Parku Narodowego – obserwacje w terenie i zdobywanie wiedzy na temat ochrony
przyrody na Podkarpaciu.
v Organizacja Powiatowego
Zielonego Rajdu Rowerowego we wspó³pracy z Lasami
Pañstwowymi, Dyrekcj¹ Dróg
i Autostrad, Powiatowym Komisariatem Policji w Ropczycach, Powiatowym ZOZ-em
w Ropczycach relacjonowanym w TV Rzeszów i pozosta³ych mediach w celu kszta³towania postaw promuj¹cych
aktywny wypoczynek na ³onie
natury i propagowania idei
projektu.
v Organizacja i przeprowadzenie Pikniku Zielonej Energii,
na którym nast¹pi prezentacja efektów pracy poszczególnych grup realizuj¹cych program.
v Zorganizowanie quizu z wykorzystaniem prezentacji i rejestratora odpowiedzi.
v Piknik adresowany jest dla rodzin z ca³ej gminy. Zaproszone zostan¹ instytucje, media
i osoby deklaruj¹ce udzia³
w programie. Piknik zostanie
przeprowadzony wspólnie
z Stowarzyszeniem na Rzecz
Rozwoju Kultury i Oœwiaty
w Czarnej Sêdziszowskiej
w celu w³¹czenia spo³ecznoœci
lokalnej do wspó³dzia³ania.
Zespół ds. realizacji grantu
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Wyj¹tkowo obfite w sukcesy uczniów
z naszej gminy okaza³y siê tegoroczne
konkursy przedmiotowe organizowane
przez Podkarpackiego Kuratora Oœwiaty. A¿ siedmioro uczniów zdoby³o
w nich tytu³ laureata. Oprócz satysfakcji, uczniowie ci zostan¹ zwolnieni ze
sprawdzianu szóstoklasistów b¹dŸ odpowiedniej czêœci egzaminu gimnazjalnego, a na œwiadectwach otrzymaj¹
oceny celuj¹ce. Gratuluj¹c sukcesów,
prezentujemy Czytelnikom sylwetki tegorocznych laureatów.

Jak zostać laureatem?
Imię i nazwisko
Szkoła
Natalia Basara
Szkoła Podstawowa nr 3 w Sędziszowie Młp.
Damian Bezara
Szkoła Podstawowa w Boreczku
Antoni Kozak
Szkoła Podstawowa w Czarnej Sędz.
Magdalena Majka Szkoła Podstawowa nr 2 w Sędziszowie Młp.
Monika Mielniczuk
Gimnazjum w Sędziszowie Młp.
Donata Migała
Gimnazjum w Sędziszowie Młp.
Emilia Szpara
Gimnazjum w Zagorzycach Grn.

Konkurs
historyczny
przyrodniczy
matematyczny
polonistyczny
chemiczny
polonistyczny
język niemiecki

Opiekun
mgr Benedykt Czapka
mgr Teresa Szczęch
mgr Tomasz Kozak
mgr Anna Piechowiak
mgr Ewa Machowska
mgr Barbara Antosz
mgr Agnieszka Gwiżdż – Szpara

Natalia Basara
Laureatka konkursu historycznego,
uczennica Szkoły Podstawowej nr 3
im. Jana Pawła II w Sędziszowie
Młp. Natalia Basara, jest prawdziwym człowiekiem renesansu.
Osi¹ga wysokie wyniki nauczania ze wszystkich przedmiotów, a szczególnie lubi…
matematykê. Wielokrotnie reprezentowa³a szko³ê z sukcesami w konkursach i zawodach
sportowych. Zdoby³a miêdzy
innymi II miejsce w miêdzyszkolnym konkursie matematyczno-przyrodniczym oraz I miejsce w gminnym konkursie przyrodniczym.
W tym roku szkolnym, razem
z trzema kole¿ankami, zosta³a
wyró¿niona w Ogólnopolskim
Konkursie „Duch sarmacki”
zorganizowanym przez Muzeum-Pa³ac w Wilanowie.
Wyró¿nia siê nieprzeciêtn¹
obowi¹zkowoœci¹, a jednoczeœnie zawsze chêtnie s³u¿y pomoc¹ i mobilizuje innych do
dzia³ania. Cechuje j¹ skromnoœæ, wra¿liwoœæ i pracowitoœæ.
Jak ka¿da nastolatka spotyka
siê z przyjació³mi, s³ucha muzy-

ki, czyta ksi¹¿ki (najchêtniej
o tematyce przygodowej i m³odzie¿owej). JeŸdzi na ³y¿wach,
rolkach, œwietnie p³ywa.
Nigdy nie zapomina o obowi¹zkach domowych. Nale¿y
do grupy oazowej przy koœciele Mi³osierdzia Bo¿ego w Sêdziszowie M³p. Jej hobby jest taniec – od szóstego roku ¿ycia
tañczy w Zespole Tañca Estradowego „Blues”.
Natalia to uczennica o bardzo wysokim poziomie kultury
osobistej. Posiada du¿y autorytet w œrodowisku szkolnym,
o czym œwiadczy powierzenie jej
funkcji Przewodnicz¹cej Samorz¹du Uczniowskiego.
ND

Antoni Kozak
Antoni Kozak mieszka w Czarnej Sędziszowskiej. Ma 11 lat i uczęszcza
do Szkoły Podstawowej im. ks. Wł.
Świdra w Czarnej Sędziszowskiej.
Do konkursu matematycznego przygotowywa³ siê bardzo
d³ugo, a od trzech lat bra³
udzia³ w kolejnych jego edycjach. W tym roku jego wysi³ek
zosta³ uwieñczony sukcesem.
Pasj¹ Antoniego jest nie tylko
matematyka, ale tak¿e gra
w szachy. Nale¿y do Towarzystwa Szachowego „Skoczek”,
gdzie uczêszcza na treningi
i z którym wyje¿d¿a na zawody.
Uczestniczy w zajêciach szachowych swojej szkole. Jego
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idolem szachowym jest Dmitry
Andreikin. W wolnych chwilach uk³ada kostki – nie tylko
Rubika. Jego ulubione przedmioty w szkole to: matematyka, historia i przyroda.

Damian z koleżankami z klasy - Gabrysią i Kasią.

Damian Bezara
Damian Bezara, uczeń Szkoły Podstawowej w Boreczku został tegorocznym laureatem Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z przyrody.
Damian ma 12 lat i uczêszcza do VI klasy. Interesuje siê
ró¿nymi dziedzinami nauki,
m.in. histori¹, przyrod¹ i fizyk¹.
Ciekawi¹ go równie¿ komputery, programowanie, a tak¿e
elektronika i systemy mikroprocesorowe. Lubi czytaæ ksi¹¿ki
przygodowe i popularnonaukowe.
Z sukcesu ch³opca szczególnie cieszy siê pani Teresa
Szczêch, nauczycielka przyrody i matematyki, która przygotowywa³a Damiana.
Zdobycie tytu³u laureata
w konkursie wojewódzkim
uprawnia do zwolnienia ze
sprawdzianu szóstoklasisty.
Laureat otrzymuje automatycz-

nie maksymaln¹ liczbê punktów.
Ten uœmiechniêty ch³opiec
z pasj¹ rozwija swoje zainteresowania, zdobywa wiedzê i wytrwale d¹¿y do realizacji planów
¿yciowych. Dziêki swej pracowitoœci osi¹ga bardzo dobre wyniki w nauce (œrednia ocen: 5,3),
aktywnie uczestniczy w szkolnych uroczystoœciach, swym zachowaniem daje przyk³ad m³odszym kolegom.
Damian od najm³odszych lat
chêtnie bra³ udzia³ w szkolnych,
gminnych i powiatowych konkursach recytatorskich, ortograficznych i plastycznych.
W ubieg³ym roku zaj¹³ I miejsce w Gminnym Konkursie Historycznym z zakresu wiedzy
o Sêdziszowie M³p.
Serdecznie gratulujemy Damianowi, jesteœmy dumni z jego
osi¹gniêæ.
Magdalena Skoczek
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Magdalena Majka
Czy trudno zdobyæ stopnie
harcerskie? Na pewno trzeba
wykazaæ siê okreœlonym zasobem wiedzy i umiejêtnoœci ale
póŸniej s¹ efekty.
Madzia Majka jest harcerką ponad 2,5
roku. Należy do Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej (ZHR), a dokładnie do
II Sędziszowskiej Drużyny Harcerek
„Drzewo” im. Barbary Kasechube.
Uda³o siê jej ju¿ uczestniczyæ
w Miêdzynarodowym Zlocie
Harcerzy i Skautów WICEK
2013 w Toruniu. Zdoby³a stopieñ Ochotniczki i realizuje
stopieñ Tropicielka. Pe³ni funkcjê Opiekunki Ksiêgi Patronki,
czyli zajmuje siê gromadzeniem
materia³ów i pisaniem artyku³ów o Barbarze Kasechube.
Zdoby³a sprawnoœci: Cukierniczka*, Eskimoska*, Quo Vadis*, Igie³ka*. W taki twórczy
sposób spêdza wolny czas
dziewczynka, która uczy siê
w Szkole Podstawowej nr 2
w Sêdziszowie M³p.
W szkole, umiejêtnie kierowana przez nauczycieli, równie¿ stara siê zdobywaæ ró¿ne
sprawnoœci, które mo¿na by
nazwaæ umownie: „humanistka”, „dziennikarka”, „spo³eczniczka”. Jej ciekawoœæ do poznawania œwiata i chêæ sprawdzenia swoich predyspozycji,

sprawi³a, ¿e szybko uda³o siê
zachêciæ Madziê do uczestnictwa w tradycyjnie nieprzewidywalnym wiedzowo Konkursie
Jêzyka Polskiego organizowanym corocznie przez Kuratorium Oœwiaty w Rzeszowie. Analizowanie ³amig³ówek polonistycznych, poznawanie trudnych definicji i czytanie wielu
dodatkowych lektur – nie przerazi³o Madzi. Przystêpuj¹c do
rozwi¹zywania zadañ na ka¿dym etapie Konkursu, zachowa³a przys³owiow¹ „zimn¹
krew”. Efekt tego dzia³ania jest
imponuj¹cy, zosta³a laureatk¹.
Bohaterka mojego artku³u,
skromna m³oda osóbka, z radoœci¹ jednak przyjê³a do wiadomoœci informacjê, ¿e mo¿e
d³ugo spaæ w dniu Sprawdzianu Szóstoklasisty, gdy¿ z chwil¹
otrzymania honorowego zaœwiadczenia o sukcesie, zostanie zwolniona ze stresuj¹cego
egzaminu.
Zainteresowanie dziewczynki literatur¹, pasja czytania ksi¹¿ek to niewielki krok na drodze do zwyciêstwa w KONKURSIE. W jej postêpowaniu pojawia siê bowiem realizacja donios³ego powiedzenia Alberta
Einsteina „Geniusz to 1% talentu i 99% ciê¿kiej pracy”. Brawo Madziu!
A.P.

W Gimnazjum w Sêdziszowie M³p. w roku szkolnym 2013/2014
w konkursach przedmiotowych organizowanych przez KO w Rzeszowie wziê³o udzia³ 78 uczniów, z tego do etapu rejonowego przesz³o 9 uczniów. Z tej grupy do etapu wojewódzkiego zakwalifikowa³o siê 7 uczniów.
W grupie siedmiu uczniów zdobyliœmy 2 tytu³y laureata: Donata
Miga³a – z jêzyka polskiego, Monika Mielniczuk – z chemii.
Donata jest uczennic¹ klasy 3F. Od lat interesuje siê jêzykiem
polskim, czyta du¿o ksi¹¿ek i lubi s³uchaæ muzyki. Monika jest uczennic¹ klasy 2d. Jej pasj¹ jest chemia i stara siê w tej dziedzinie poszerzaæ swoje wiadomoœci.
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Emilia Szpara
Emilia Szpara jest uczennicą klasy
I a Gimnazjum im. por. Karola Chmiela w Zagorzycach Górnych.
Mimo, i¿ naukê jêzyka niemieckiego rozpoczê³a we wrzeœniu 2013 roku, osi¹gnê³a ju¿
sukces, który zwalnia j¹ z Egzaminu Gimnazjalnego w klasie
trzeciej z jêzyka obcego – nowo¿ytnego. Emilia zosta³a laureatem konkursu przedmiotowego z jêzyka niemieckiego. Jak
sama twierdzi lubi uczyæ siê jêzyków obcych i bez wiêkszych
trudnoœci mo¿e siê nimi pos³ugiwaæ. Chêtnie s³ucha piosenek
anglo- i niemieckojêzycznych.
Zanim jednak zacznie jak¹œ piosenkê nuciæ, sprawdza „jakoœæ”
tekstu. Ju¿ w szkole podstawowej du¿¹ satysfakcjê sprawia³o
jej przyswajanie sobie struktur
gramatycznych z jêzyka angielskiego. Jej zainteresowania to
nie tylko jêzyki obce. Staro¿yt-

noœæ, upad³e cywilizacje, to tematy natychmiast przyci¹gaj¹ce jej uwagê. Z jêzykiem niemieckim zaprzyjaŸniona jest od
najm³odszych swoich lat. Znajomoœæ du¿ego zasobu s³ownictwa zawdziêcza w du¿ej mierze
programom telewizyjnym ogl¹danym w jêzyku niemieckim.
Konkurs jêzykowy, sprawdzaj¹cy znajomoœæ struktur gramatycznych wzbudza³ w niej pewne w¹tpliwoœci, poniewa¿ nikt
w telewizji nie wyjaœnia tworzenia czasu przesz³ego, przysz³ego, czy te¿ strony biernej. Tam
po prostu tych zasad siê u¿ywa.
Naj³atwiejszym dla niej zadaniem by³oby rozumienie ze s³uchu, ale takiego zadania na
konkursie niestety nie by³o.
Jednak osi¹gnê³a wielki sukces,
który sprawi³ mi³¹ niespodziankê zarówno jej, jak i ca³ej spo³ecznoœci uczniowskiej.
Agnieszka Gwiżdż – Szpara
nauczycielka języka niemieckiego

Pięcioro gimnazjalistów zostało finalistami konkursów:
Imię i nazwisko ucznia
Joanna Świderska
Daria Warzocha
Agata Bajorska
Marcelina Ziajor
Michał Ozga

Przedmiot
język polski
język niemiecki
język niemiecki
język niemiecki
biologia

Tytuł
finalista
finalista
finalista
finalista
finalista

Imię i nazwisko opiekuna
Anna Paściak
Renata Miodunka
Renata Porzuczek
Renata Porzuczek
Aleksandra Wojton
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„Betlejem polskie”
w Klęczanach
Cóż nowego można opowiedzieć historią narodzonego Jezusa? Na tym polega chyba fenomen tej opowieści, że nigdy się
nie nudzi. Tak też było i tym razem. W listopadzie 2014 r.
postanowiliśmy zmierzyć się z tekstem, kolędami i pastorałkami Lucjana Rydla „Betlejem polskie”. Trochę chyba obecnie zapomniane, a szkoda, bo ponadczasowe.
To widowisko jase³kowe sw¹
premierê mia³o 28 grudnia
1904 r. we Lwowie. By³o to wielkie wydarzenie artystyczne i patriotyczne. 5 stycznia 1905 r. odby³a siê premiera w Krakowie.
Drukiem „Betlejem polskie” ukaza³o siê w 1906 r. Ilustrowa³ je W³odzimierz Tetmajer. Tekst niezwyk³y. Dlaczego? Bardzo pojemny.
Szkoda, ¿e zapomniany. Gdy powstawa³ nawi¹zywa³ do aktualnych wydarzeñ i historycznych.
Do ¿³óbka Jezusa przybywaj¹ nie
tylko pastuszkowie i królowie ze
Wschodu. S¹ tam polskie dzieci
germanizowane przez zaborców,
postacie przypominaj¹ce wspania³e karty historii Polski-powstañcy 1794, 1830, 1863 roku.
Do klêczañskiego Jezusa przybyli
królowie, ale nasi: Boles³aw Chrobry, Jan III Sobieski, W³adys³aw
Jagie³³o. Niestety! Trzeba w tym
miejscu powiedzieæ z gorycz¹
„O tempora! O mores”. Historia
w³aœciwie zosta³a wyrzucona ze
szko³y polskiej. Wiêkszoœæ postaci historycznych niczego dziœ
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m³odzie¿y nie mówi. Nie dlatego, ¿e szko³a nie uczy. Pedagodzy
i tak „przemycaj¹” dzieje naszego kraju. Tylko po co? Za ma³o
o naszych korzeniach, przesz³oœci na kartach podrêczników i w
rozmowach domowych.
Na tym w³aœnie polega niezwyk³oœæ sztuki Rydla ¿e ca³y czas
mo¿na dodawaæ do niego aktualne w¹tki. Zreszt¹ autor napisa³ tak œwietne teksty, ze maj¹ zupe³nie wymiar ponadczasowy:
problem jêzyka ojczystego, pozbawiania ch³opów ziemi, ludzi
którzy za pieni¹dze gotowi s¹
sprzedaæ bliskich i przyjació³.
Praca przy „Betlejem polskim”
by³a interesuj¹ca. Wraz ze mn¹
podj¹³ siê tego zadania nieoceniony p. Gerard Ganczarski, który zaj¹³ siê opraw¹ muzyczn¹.
Muzyka nie ma przed nim tajemnic wiêc wszystko wysz³o piêknie.
M³odzie¿ gra³a, œpiewa³a i – na
czym bardzo mi zale¿a³o – bawi³a siê tym co robi. Oprócz obecnych uczniów do³¹czyli do trupy
aktorskiej absolwenci naszej szko-

³y. Bez nich by³oby trudno, gdy¿
niektóre role wymaga³y gry starszej m³odzie¿y. I tak w rolê Heroda wcieli³ siê niezapomniany
z „Wesela Klêczañskiego” – Maciek Babiarz uczeñ III kl. gimnazjum. Œmierci¹ zosta³ Sebastian
Pondo – oj, przerazi³ dzieci – by³
p³acz i strach. Obecnie jest
uczniem II kl. LO w Sêdziszowie
M³p. Dygnitarzem dworskim zosta³ Daniel Siemi¹tkowski,
a ¯ydem Piotr D³ugosz – uczeñ tutejszego gimnazjum. By³y te¿ anio³y Ania P³och i Natalia Niemiec –
przyby³y z I klasy gimnazjalnej.
Próby trwa³y od listopada
w ka¿d¹ sobotê. Zastanawia³am
siê, czy zd¹¿ymy, gdy¿, interesuje mnie tylko dobra jakoœæ, a materia³em s¹ tu dzieci, m³odzie¿.
To wymaga czasu i pracy. I tu
us³ysza³am od nich: „Proszê pani,
jeœli daliœmy radê z „Weselem” to
jase³ka nie s¹ ¿adn¹ trudnoœci¹”.
To dodaje skrzyde³. Spêdziliœmy
w Domu Ludowym na tostach,
kawie herbacie, zabawie i próbach ca³y drugi tydzieñ ferii.

Mam nadziejê, ¿e podobnie jak
my (Ci, którzy wystawili tê sztukê w roku 1986 pod oknem mojej babci p. Janiny Baranowskiej) bêd¹ przechowywali
w swych sercach niezapomniane chwile do koñca ¿ycia. Mam
szczêœcie pracowaæ ze wspania³¹
m³odzie¿¹. Chc¹ przychodziæ,
pytaj¹, co dalej w planach. To
chyba znaczy ¿e im dobrze. Jak
zwykle do koñca trzymali mnie
w niepewnoœci – naucz¹ siê tekstów gry, czy nie? Oczywiœcie
nauczyli siê. Dziêki rodzicom
mieliœmy piêkn¹ dekoracjê i stroje dla naszych aktorów. By³ to
naprawdê przyk³ad tego jak
z niczego zrobiæ COŒ.
Przedstawienie zakoñczy³o siê
piêkn¹ przemow¹ Matki Boskiej
– u nas w stroju ludowym. Emilka £oboda – laureatka wielu
konkursów recytatorskich – empatycznie i bardzo ekspresyjnie
zwróci³a siê do widowni. Ludzie
mieli ³zy w oczach i choæ przez
chwilê byli sobie bli¿si. I to jest
magia jase³ek.
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VIII Gminny Konkurs Historyczny
28. lutego 2014 roku odbył się VIII Gminny Konkurs Historyczny „Z kart historii Ziemi Sędziszowskiej” dla uczniów
szkół podstawowych pod Honorowym Patronatem Burmistrza Sędziszowa Młp. Kazimierza Kiełba. Do konkursu przystąpiło 35 uczniów z 12 szkół.
Konkurs od oœmiu lat organizowany jest w zwi¹zku z rocznic¹
nadania praw miejskich dla Sêdziszowa M³p. Jego organizatorem jest Szko³a Podstawowa nr 3
im. Jana Paw³a II w Sêdziszowie
M³p. we wspó³pracy z MiejskoGminnym Oœrodkiem Kultury.
Konkurs sk³ada siê z dwóch
czêœci: pisemnej i ustnej. W czêœci pisemnej wszyscy uczniowie
rozwi¹zuj¹ test, zaœ w czêœci ustnej trzyosobowe reprezentacje
szkó³ rozwi¹zuj¹ wylosowane zadania. W tym roku miêdzy innymi uk³adali puzzle oraz rozpoznawali obiekty, wydarzenia
i osoby na podstawie zdjêæ.
Wyniki z testu pozwoli³y ustaliæ klasyfikacjê indywidualn¹, zaœ
suma wyników czêœci pisemnej
oraz ustnej pos³u¿y³a do ustalenia klasyfikacji dru¿ynowej.

Nad prawid³owym przebiegiem konkursu czuwa³a komisja
w sk³adzie: pani Beata Majcher
(przewodnicz¹ca) – dyrektor
Gimnazjum im. por. Karola
Chmiela w Zagorzycach Grn.,
pani Albina Œwierad – nauczyciel Gimnazjum im. Jana Paw³a
II w Czarnej Sêdz., pan W³odzimierz Lach – nauczyciel Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p.
W sprawnym przeprowadzeniu konkursu pomog³y pracownice MGOK, panie: El¿bieta
Chor¹¿y i Wioletta Czapka.
Dziêki hojnoœci sponsorów
wszyscy uczestnicy zmagañ otrzymali upominki, a zdobywcy czo³owych miejsc nagrody ksi¹¿kowe oraz przybory szkolne.
(b)

Wyniki tegorocznej edycji konkursu:
W klasyfikacji indywidualnej:
1. Rafał Żegleń – SP Kawęczyn – 49 pkt.
2. Edyta Świerad – SP 2 Sędziszów Młp. – 48 pkt.
3. Gabriela Świerad – SP Góra Ropczycka – 46 pkt.
4. Martyna Paśko – SP 3 Sędziszów Młp. – 44 pkt.
5. Gabriela Świniuch – SP Czarna Sędz. – 40 pkt.
W klasyfikacji zespołowej:
1. SP 2 Sędziszów Młp. – Patryk Kozek, Julia Michoń, Edyta Świerad (opiekun
Marek Szeliga) – 122 pkt.
2. SP Czarna Sędz. – Martyna Łagowska, Aneta Branach, Gabriela Świniuch
(opiekun Małgorzata Marek) – 120 pkt.
3. SP Góra Ropczycka – Amelia Papiernik, Weronika Piękoś, Gabriela Świerad
(opiekun Bogusława Kułak) oraz SP Kawęczyn – Joanna Żurek, Aleksandra
Persak, Rafał Żegleń (opiekun Małgorzata Marek) – po 116 pkt.
4. SP Zagorzyce Grn. – Sabina Mazek, Joanna Kujda, Klaudia Róg (opiekun
Marek Pragłowski) – 112 pkt.
5. SP Zagorzyce Dln. – Daria Ziajor, Judyta Ziajor, Hubert Kozek (opiekun
Barbara Dutka) – 96 pkt.
Serdecznie dziękujemy ofiarodawcom, którzy w tym roku,
wzorem lat ubiegłych wsparli ideę konkursu. Byli to:
Kazimierz Kiełb – Burmistrz Sędziszowa Młp.
Mieczysław Cios – Prezes Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp.
Marcin Klimek – właściciel sklepu „Mazak” oraz salonu „Plus GSM”.

Kupili pączki, urosły im serca

Kupili pączki, urosły im serca, a nie brzuchy.

Fot. M. Ściegienny

Ponad 100 szkół i przedszkoli oraz 30 cukierni z całej Polski wzięło
udział w „tłusty czwartek”, 27 lutego 2014 r. w akcji „Wyślij pączka
do Afryki”, której celem była zbiórka pieniędzy na pomoc najbardziej
potrzebującym podopiecznym br. Benedykta Pączki OFMCap, misjonarza oraz odbudowanie zniszczeń po rebelii w Republice Środkowoafrykańskiej. Przedsięwzięcie odbywało się pod hasłem: „Kup
pączka afrykańskiego – zamiast brzucha urośnie Ci serce”.
Do akcji w³¹czyli siê równie¿
uczniowie, nauczyciele i rodzice ze Szko³y Podstawowej nr 3
im. Jana Paw³a II oraz Publiczne
Przedszkole nr 2 im. Janusza
Korczaka i parafia Mi³osierdzia
Bo¿ego w Sêdziszowie M³p.
W szkole inicjatywa w³¹czenia
siê do akcji wysz³a od pani Kata-
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rzyny Wo³os i zosta³a przyjêta
z entuzjazmem przez ca³¹
szkoln¹ spo³ecznoœæ.
Na szkolnych korytarzach pojawi³y siê stoiska z t³ustoczwartkowymi wypiekami: p¹czkami,
chrustem i innymi specja³ami,
które cieszy³y siê ogromnym powodzeniem wœród kupuj¹cych.

O życiu w Afryce opowiedział uczniom Szkoły Podstawowej nr 3 o. Mirosław Szarek
OFM Cap.
Fot. Arch. SP 3

W tym dniu szko³ê odwiedzi³
o. Miros³aw Szarek z zakonu oo.
Kapucynów, który spêdzi³ kilka
lat na misjach w Republice Œrodkowoafrykañskiej i Czadzie.
O. Miros³aw spotka³ siê z uczniami i przybli¿y³ im warunki ¿ycia
i pracy misyjnej na kontynencie
afrykañskim.
Dzieci bardzo interesowa³y
siê w jakich warunkach ¿yj¹
tamtejsi ludzie, co jedz¹, gdzie
ucz¹ siê i czym siê interesuj¹
afrykañskie dzieci. O. Miros³aw
wyczerpuj¹co opowiada³ o codziennych problemach i troskach afrykañskich rówieœników.

Po podsumowaniu akcji, okaza³o siê, ¿e w Szkole Podstawowej nr 3 uda³o siê zebraæ a¿
1000 z³, dodatkowo akcja w parafii Mi³osierdzia Bo¿ego
i Przedszkolu przynios³a blisko
500 z³. Pieni¹dze te zosta³y wys³ane na konto Fundacji Kapucyni i Misje, która koordynowa³a akcjê w ca³ym kraju.
Do 14 marca na konto fundacji wp³ynê³o ponad 290 tys. z³otych. Bêdzie to ogromna pomoc
dla kapucyñskich misjonarzy
i ich podopiecznych.
Wszystkim, którzy do³¹czyli do
wspólnej pomocy serdecznie
dziêkujemy!
(-)

11

Dzień Babci i Dziadka w SP w Czarnej Sędziszowskiej
W Szkole Podstawowej im Ks. Wł. Świdra w Czarnej zapraszanie babć i dziadków na uroczystość z okazji ich święta
stało się wieloletnią tradycją na stałe wpisaną w repertuar
imprez szkolnych.
Dzieñ Babci i Dziadka to niezwyk³y dzieñ nie tylko dla dzieci
ale równie¿ dla babæ i dziadków,
dzieñ w którym goœci uœmiech,
wzruszenie, ³zy i radoœæ. 12 lute-

go w SP w Czarnej odby³a siê
wspania³a uroczystoœæ. Dzieci
z klas „0A” i „0B” przygotowa³y
wspania³y program artystyczny,
na który sk³ada³y siê: koncert

Sukcesy naszych ziomków

Fot. R. Daniel

¿yczeñ, inscenizacje, piosenki
oraz tañce. Dzieci obdarowa³y
swoich dziadków piêknymi prezentami. Zaproszeni goœci ucztowali przy suto zastawionych sto³ach w mi³ej i serdecznej atmosferze. Dzieñ ten nie tylko umo¿liwi³ goœciom obserwowanie popisów swoich wnuków, ale by³

okazj¹ do spotkania siê w tak
licznym gronie, gdy¿ na uroczystoœæ przyby³o 110 seniorów.
Warto organizowaæ taki dzieñ
jeden jedyny w roku w którym
na twarzach babæ i dziadków
mo¿na dostrzec radoœæ i zadowolenie.
B. Majka

W dziesi¹tym, jubileuszowym
rozdaniu „Z³otych G³osów 2014”
– plebiscytu organizowanego
przez gazetê powiatow¹ Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego
„G³os Powiatu” – jest wielu laureatów z terenu Gminy Sêdziszów Ma³opolski.
Cz³owiekiem Sportu zosta³
pan Andrzej Michalski, tu¿ za
nim drugie miejsce zaj¹³ pan
Marek Flis. Trzecie miejsce
w kategorii Nauczyciel Roku zajê³a pani Anna Piechowiak.

Cz³owiekiem Kultury zosta³a
pani Bernadeta Frysztak, a Osobowoœci¹ Roku zosta³ ksi¹dz
Marcin Stachnik. W tej ostatniej
kategorii trzecie miejsce zaj¹³
pan Senator RP Zdzis³aw Pupa.
Patronat honorowy nad „Z³otymi G³osami” sprawuje Starostwo Powiatowe.
Popatrzmy jak prezentowali
siê nasi rodacy podczas gali zorganizowanej w Hotelu Senator
w Olchowej.
/./

Uczniowie z klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Szkodnej
wzięli udział w ogólnopolskim konkursie

„Twój niezbędnik higieniczny”
zorganizowanym przez Rossmann Supermarkety
Drogeryjne Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi,
pod hasłem „Czysty, wesoły chodzę do szkoły”.
Konkurs trwa³ od 22 paŸdziernika 2013 r. do 16 grudnia 2013 r.
Szko³a Podstawowa w Szkodnej jako jedyna z powiatu ropczycko-sêdziszowskiego wziê³a
udzia³ w tym konkursie.
Zadanie konkursowe polega³o na wykonaniu pracy artystycznej pod has³em: „Czysty,
weso³y chodzê do szko³y” w dowolnej formie (np. wiersz, rysunek ).
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Z naszej szko³y uczniowie wykonali 17 prac, które zosta³y
przez dyrektora szko³y zg³oszone na konkurs. By³y to prace plastyczne i literackie (wiersze zwi¹zane z tematem konkursu).
Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali nagrody w postaci
„niezbêdnika higienicznego”,
czyli pakietu œrodków higienicznych dla dzieci.
Jolanta Bączkowska

Nagrodzeni uczniowie to: z klasy I: Karolina Ochał, Adrian Kujda, Kinga
Malska, Marta Marciniec, Kamil Niepla, Krystian Mastej; z klasy II: Szymon
Czaja, Patrycja Medygrał, Marek Niepla, Magdalena Róg, Sebastian Broda,
Gabriela Malska, Patryk Bykowski, Natalia Kozek, Marzena Ochał, Konrad
Bykowski i z klasy III Marcelina Ochał.
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Siatkarze Tęczy walczą o awans do II ligi
Siatkarze Tęczy Sędziszów
Młp. zajęli 3. miejsce na finiszu rundy zasadniczej rozgrywek III ligi siatkówki
i zakwalifikowali się do turniejów o awans do II ligi.
W pierwszym z nich, rozegranym w G³ogowie okazali siê najlepsi. Gospodarzem drugiego,
który odbêdzie siê w Niechobrzu
w dniach 21-23 marca, bêdzie
dru¿yna Lubczy Rac³awówka.
Dwie najlepsze dru¿yny bêd¹ reprezentowaæ Podkarpacie
w turniejach pó³fina³owych na
szczeblu centralnym.
Wyniki ostatnich kolejek rundy
zasadniczej:
8 lutego – UKS Tęcza Dom-Bud Żołynia –
UKS Tęcza Sędziszów Młp. 1:3 (25:23,

22:25, 21:25, 23:25)
15 lutego – Tęcza Sędziszów Młp. – AZS
UR Rzeszów 3:0 (25:17, 25:9, 25:22)
22 lutego – KS SMS Neobus Niebylec –
UKS Tęcza Sędziszów Młp. 1:3 (17:25,
23:25, 25:23, 14:25)

Turniej w Głogowie

III liga kobiet

7-9 marca

8 lutego – SST Lubcza Racławówka – MARBA 3:0 (25:21, 25:23, 25:15)

SST Lubcza Racławówka – SMS NEOBUS
Niebylec 3:0 (25:21, 25:23, 27:25)
LKS Głogovia Głogów Młp. – UKS Tęcza
Sędziszów Młp. 0:3 (25:27, 18:25, 19:25)

1 marca – UKS Tęcza Sędziszów Młp. –
SST Lubcza Racławówka 3:1 (25:19,
20:25, 25:21, 26:24)

SMS NEOBUS Niebylec – UKS Tęcza Sędziszów Młp. 3:1 (22:25, 25:19, 25:18,
25:14)

Tabela końcowa

SST Lubcza Racławówka – LKS Głogovia Głogów Młp. 1:3 (25:20, 20:25,
22:25, 23:25)

1. SST Lubcza Racławówka . 18 . 42 . 48:26
2. Głogovia Głogów Młp. ..... 18 . 38 . 46:24
3. Tęcza Sędziszów Młp. .... 18 . 36 . 39:25
4. Neobus Niebylec ............. 18 . 34 . 40:28
5. Anilana Rakszawa ........... 18 . 25 . 36:39
6. SMS MOSiR Brzozów .... 18 . 24 .. 34:41
7. AZS UR Rzeszów ........... 18 . 20 . 28:43
8. MKS MOSiR Jasło ......... 18 . 18 . 29:43
9. TęczaDom-Bud Żołynia .... 18 . 17 . 32:46
10.Czarni Oleszyce .............. 18 . 16 . 30:47

LKS Głogovia Głogów Młp. – SMS NEOBUS Niebylec 3:0 (29:27, 25:22, 25:20)
UKS Tęcza Sędziszów Młp. – SST Lubcza
Racławówka 3:1 (25:27, 25:20, 25:19,
25:22)
1.
2.
3.
4.

Tęcza Sędziszów Młp. ......
Głogovia Głogów Młp. .......
SST Lubcza Racławówka ...
Neobus Niebylec ...............

3 ....
3 ....
3 ....
3 ....

5
5
4
4

... 7:4
... 6:4
... 5:6
... 3:7

13 lutego – MARBA – UKS 15 – Gimnazjum
Nr 1 Przemyśl 3:0 (25:16, 26:24, 25:15)
22 lutego – AZS UR Rzeszów – MARBA 3:0
(25:19, 25:13, 25:18)
8 marca – MARBA – UKS Szóstka Mielec
0:3 (14:25, 21:25, 16:25)
1. AZS UR Rzeszów ........... 17 .. 48 . 50:11
2. SMS UKS Szóstka Mielec 16 .. 40 . 44:10
3. SAN-Pajda II Jarosław ..... 16 .. 36 . 40:21
4. Lubcza Racławówka ........ 16 .. 34 38:19
5. UKS 15 Przemyśl ........... 16 .. 21 27:33
6. Marba Sędziszów Młp. ... 16 .. 16 19:34
7. UKS MOSiR Jasło .......... 16 .. 13 17:37
8. Sanoczanka Sanok ........... 16 .. 13 17:37
9. UKS Gimn. Dębowiec ..... 17 .. 12 19:42
10.Wisłoka Dębica ............... 16 .. 10 17:43

Ostatnie mecze:
20.03. MARBA – MKS San Pajda Jarosław
22.03. KS Wisłoka Dębica – MARBA

Piłkarze wracają na boiska Drużynowe Mistrzostwa Polski
22 marca o godzinie 15.00 rundę rewanżową zainaugurują piłkarze
Lechii Sędziszów Młp.
Dru¿yna do wiosennej serii
spotkañ przyst¹pi z pierwszego
miejsca w tabeli. W przerwie zimowej nie zasz³y wiêksze zmiany
kadrowe. Do³¹czy³ do sk³adu
napastnik Bart³omiej G³odek,
dotychczas zawodnik Soko³a
Krzywa. Sêdziszowianie rozegrali w przerwie zimowej seriê gier
kontrolnych.
Oto ich wyniki:
Lechia – Progres Kawęczyn ..................... 8:1
Jedność Niechobrz – Lechia .................... 2:0
Czarni Jasło – Lechia .............................. 2:1
Rzemieślnik Pilzno – Lechia ..................... 2:0
Lechia – MONIS Bielowy ........................ 1:1
Lechia – Jawor Krzemienica ................... 3:2
Lechia – Piast Tuczempy ......................... 0:4
Lechia – Olimpia Pysznica ....................... 5:3
Lechia – Sokół Nisko ............................... 4:2
Lechia – Sokół Kolbuszowa ...................... 3:0

Terminarz Lechii w pierwszych kolejkach przedstawia się następująco:
Kolejka 16 (22 marca 15.00)
Lechia – Pogórze Wielopole Skrz.
Kolejka 17 (30 marca 14.00)
KS Dzikowiec – Lechia
Kolejka 18 (5 kwietnia 15.00)
Lechia – Start Wola Mielecka
Kolejka 19 (13 kwietnia 12.00)
Tempo Cmolas – Lechia
Kolejka 20 (19 kwietnia 14.00)
Lechia – Brzostowianka

w Plonie Klêczany, gdzie dotychczasowego graj¹cego trenera
Marka Szeligê zast¹pi³ na ³awce
trenerskiej Antoni Twardowski.
Mecze kontrolne (wybrane):
Progres Kawęczyn – Bratek Bratkowice .. 1:2
LKS Jodłowa – Borkovia ......................... 2:0
Korona Góra Ropcz. – Gród Będziemyśl .... 1:0
Piast Wolica Piaskowa – Płomień Zagorzyce 2:7
Łopuchowa – Gród .................................. 4:1
Inter Gnojnica – Borkovia ......................... 4:5
Progres – Inter ........................................ 0:2
LKS Ostrów – Gród ................................ 4:1
Łopuchowa – Korona ............................... 2:2
Piast – Lechia juniorzy ............................ 3:3
Płomień – Diament Pstrągowa ................ 2:2
Sokół Krzywa – Świlczanka .................... 2:3
Borkovia – Trzciana ................................. 1:7
Plon Klęczany – Olimpia Nockowa ........... 3:3
Lechia juniorzy – Piast ............................ 5:3
Korona – Borkovia ................................... 6:1
Progres – Trzciana .................................. 2:3
Plon – Zabajka ........................................ 2:3
Paszczyniak – Sokół ................................ 1:3
Płomień – Gród ....................................... 2:2

w podnoszeniu ciężarów

W sobotê, 15 marca 2014
roku, na pomoœcie w Bi³goraju
rozpoczêli boje w I lidze sztangiœci Lechii Sêdziszów M³p. Przeciwnikami sêdziszowian by³y
dru¿yny: Unii Hrubieszów
(I liga), Gryfa Sanok (II liga)
i Znicza Bi³goraj (II liga). Lechia
uzyska³a najlepszy wynik (1532,4
pkt) wyprzedzaj¹c Uniê Hrubieszów (1524,8 pkt), Znicz Bi³goraj (1510,2 pkt) oraz Gryf Sanok
(1270,0 pkt).
Po I rzucie sêdziszowianie paluj¹ siê na 15. miejscu w tabeli.
Prowadzi Górnik Polkowice.
Oto wyniki sztangistów Lechii:
Imię i nazwisko

Rok. ur.

Szymon Drwal ............ (1992)
Dariusz Januś ............. (1997)
Adam Januś ................ (1993)
Hubert Januś ............... (1994)
Michał Korczak ............ (1993)
Hubert Szlachta ........... (2000)

Waga
Rwanie Podrzut Dwubój Pkt.
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)
........ 115,6 ........... 120 ............ 150 ....... 270 .... 286,2
........ 61,4 ............. 90 ............. 125 ....... 215 .... 348,1
........ 79,4 ........... 115 ............ 150 ....... 265 .... 328,1
........ 74,9 ............ 90 ............. 118 ........ 208 .... 291,1
........ 82,6 ........... 100 ............ 130 ....... 230 .... 278,9
........ 61,4 ............. 55 .............. 65 ........ 120 .... 209,8

W klasach A i B runda rewan***
¿owa rozpocznie siê 6 kwietnia.
Magdalena Pasko, zawodniczOto zestaw par pierwszej kolej- ka Lechii Sêdziszów M³p. zostaki:
³a powo³ana do reprezentacji
Polski na Mistrzostwa Europy
Klasa A dębicka:
Kobiet i Mê¿czyzn w podnoszeProgres Kawęczyn – Borkovia
niu ciê¿arów. Turniej rozpoczStrażak Lubzina – Płomień Zagorzyce
nie siê 5 kwietnia w Tel Awiw
Sokół Krzywa – Plon Klęczany
(Izrael). Podopieczna trenera
Klasa B dębicka:
Mateusza B³achowicza wyst¹pi
W dru¿ynach A i B klasowych, Korona Góra Ropczycka – Gród Będziemyśl
w kategorii +75 kg.
najwa¿niejsza zmiana zasz³a Piast Wolica Piaskowa – Olimpia Nockowa
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***
Wiceprezes Lechii Sêdziszów
M³p. Mateusz B³achowicz zosta³
wybrany w dniu 8 lutego 2014
roku podczas Nadzwyczajnego
Walnego Wyborczego Zebrania
Cz³onków na funkcjê prezesa
Podkarpackiej Federacji Sportu.
Wczeœniej, od 20 stycznia pe³ni³
tê funkcjê tymczasoweo, po rezygnacji dotychczasowego prezesa Kazimierza Grenia.
Mateusz B³achowicz jest wiceprezesem Podkarpackiego Okrêgowego Zwi¹zku Podnoszenia
Ciê¿arów, cz³onkiem zarz¹du Polskiego Zwi¹zku Podnoszenia Ciê-

¿arów, a na co dzieñ trenerem
sztangistów sêdziszowskiej Lechii.
Podkarpacka Federacja Sportu pe³ni funkcjê organizacyjnoszkoleniow¹ i administracyjn¹,
jej g³ównym zadaniem jest poœrednictwo w finansowaniu kadr
wojewódzkich, zrzeszonych
w niej dyscyplin, przez Ministerstwo Sportu oraz Urz¹d Marsza³kowski.
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30 lat Podokręgu Piłki Nożnej w Dębicy
W 2014 roku Podokręg Piłki Nożnej w Dębicy obchodzi jubileusz 30-lecia swojej działalności.
Zebranie za³o¿ycielskie Podokrêgu Pi³ki No¿nej w Dêbicy
odby³o siê 30 lat temu, dok³adnie 1 paŸdziernika 1984 r. w budynku klubu sportowego Wis³oka Dêbica przy ulicy Parkowej
1. Okoliczne kluby bior¹ce
udzia³ w rozgrywkach w latach
80 tych ubieg³ego wieku zrzeszone by³y wtedy w Tarnowskim
Okrêgowym Zwi¹zku Pi³ki No¿nej. Przewodnicz¹cym wybrany
zosta³ pan Marian Goetz, zaœ wiceprzewodnicz¹cym ds. organizacyjnych Zdzis³aw Marsangera
do spraw sêdziowskich Ryszard
Buch. Funkcjê sekretarza powierzono Mieczys³awowi Matuszewskiemu a cz³onkami zarz¹du zostali Bronis³aw B³aszkiewicz, Jan
Kasowicz oraz Tadeusz Pisz. Kolejnym szefami Podokrêgu
w Dêbicy byli: Zdzis³aw Marsanger (1988-91), Andrzej Micu³a
(1992-1993), Boles³aw Czernicki (1993-1997), Bronis³aw B³asz7 lutego w Iwierzycach odby³y siê powiatowe rozgrywki
w pi³ce rêcznej dziewcz¹t.
W sportowej rywalizacji wziê³o
udzia³ 4 dru¿yny z gimnazjów
w Czarnej Sêdziszowskiej, Iwierzyc, Lubziny i Ostrowa. Po zaciêtej, ale wyrównanej i toczonej w zgodzie z zasadami fair
play grze zosta³o trzech pretendentów do I miejsca: Czarna
Sêdz. Iwierzyce, Ostrów. Decydowa³ ostatni mecz, który do
koñcowego gwizdka by³ wielk¹
niewiadom¹. Z minuty na minutê wynik ulega³ zmianie i gol
goni³ gola. Jednak szczêœcie
uœmiechnê³o siê do dru¿yny
szczypiornistek z Czarnej Sêdziszowskiej, która awansowa³a do
rejowej Gimnazjady w pi³ce
rêcznej dziewcz¹t.
1 GM CZARNA SĘDZ. ........ 5 ........ 22-17
2 GM IWIERZYCE ............... 4 ........ 34-17
3 GM OSTRÓW .................. 3 ......... 27-21
4 GM LUBZINA ................... 0 ........ 12-40
LUBZINA – CZARNA 3-7; IWIERZYCE –
OSTRÓW 7-7; LUBZINA – OSTRÓW 5-12;
CZARNA – IWIERZYCE 6-6; LUBZINA – IWIERZYCE 4-21; CZARNA – OSTRÓW 9-8

Wręczenie Brązowego odznaczenia Markowi Bączkowskiemu.

1 lutego 2014 r. w Chotowej odbył się jubileuszu 30-lecia działalności
Podokręgu. Podczas uroczystości wielu działaczy piłkarskich zostało
uhonorowanych odznaczeniami związkowymi.
Z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego zostali odznaczeni:
Brązową odznaką Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
Marek Bączkowski – Prezes UKS Płomień Zagorzyce
Arkadiusz Bęben – Prezes LZS Mała
Tomasz Szymusik – Prezes Olimpia Nockowa
Jacek Budziński – Prezes LKS Sokół Krzywa
Jacek Worek – Olimpia Nockowa
Srebrną odznaką Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
Piotr Cielec – Wójt Gminy Ostrów
Tadeusz Przybek – KS Olimpia Nockowa
Tomasz Kozioł – Pogórze Wielopole Skrzyńskie
Złota odznaka Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
Arkadiusz Fornek – Kaskada Kamionka
Honorowa odznaka Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
Kazimierz Popielarz – Członek zarządu podokręgu w Dębicy
Brązowa Odznaka Honorowa Polskiego Związku Piłki Nożnej
Adam Stec – Komisja Dyscypliny Podokręgu Piłki Nożnej w Dębicy
Tadeusz Lis – Komisja Ligi Podokręgu Piłki Nożnej w Dębicy

kiewicz (1997-2012) oraz Wies³aw Lada (od 2012).
W dniu 11 marca 2000 roku
Podokrêg Pi³ki No¿nej w Dêbicy zosta³ w³¹czony w struktury
Podkarpackiego Zwi¹zku Pi³ki
No¿nej.
W Podokrêgu Pi³ki No¿nej
Zarz¹d Podkarpackiego
Wœród dzia³aczy podokrêgu
pojawili siê wówczas: Kazimierz Zwi¹zku Pi³ki No¿nej powo³a³ od w Dêbicy zorganizowano pierwPopielarz, Tadeusz Lis, Tadeusz sezonu 2004/2005 dêbick¹ kla- sze na Podkarpaciu rozgrywki
dziewcz¹t i kobiet.
G³odek, Arkadiusz Fornek i inni. sê okrêgow¹ seniorów.

Sukces szczypiornistek z Czarnej Sedz.

Skład drużyny (stoją od lewej): Weronika Wiercińska, Anna Sado, Justyna Różańska, Karolina Chmiel, Wioletta Piwowar, Martyna Branach, Izabela Feret, Gabriela Przydział, (w pierwszym rzędzie): Bizoń Sylwia, Kinga Zawadzka, Renata Skomra, Gabriela
Gdowik, Barbara Kaznecka

zjum w Wadowicach Górnych
w dniu 3 marca 2014 r. z udziaRejonowa Gimnazjada odby- ³em mistrzów powiatów: mielc³a siê w hali sportowej Gimna- kiego – GM Wadowice Górne;

Dziewczêta z Czarnej Sêdz.
dêbickiego – GM Latoszyn; kolbuszowskiego – GM Dzikowiec; uleg³y bardziej doœwiadczonym
ropczycko-sêdziszowskiego – rywalkom i zajê³y czwarte miejsce.
GM Czarna Sêdz.
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NASZE KLIMATY

BOCIANY

Oczekiwa na œwiecie
wszelakie stworzenie,
O ile które bierze z s³oñca
swe odzienie,
Czeka wiosny zielonej
wszelka rzecz z ochot¹,
Rych³o Pan Bóg rozgrzeje ziemiê
sw¹ ciep³ot¹
W³adys³aw Je¿owski

wozu i odrobinê chrustu, by
w nied³ugim czasie osiedli³a siê
bociania rodzina. Pod opiekuñczymi skrzyd³ami gospodarz czu³
siê spokojny, bezpieczny i zadowolony. Bociany mog³y liczyæ na
jego opiekê i bez ma³a pietyzm.
Zniszczone przez wichurê gniazdo w ka¿dej chwili naprawiano,
a ptaki nie spotka³a ¿adna krzywda. Nie bez kozery zatem poeta
Cyprian Kamil Norwid têskni¹c
do Ojczyzny, wspomina³ j¹ jako
kraj, w którym „win¹ jest du¿¹”
zniszczenie bocianiego gniazda.
W czasach niegdysiejszych zabicie bociana lub wybranie jego
jaj by³o wystêpkiem, traktowanym jako grzech ciê¿ki. Sprawca móg³ spodziewaæ siê jakiegoœ
dotkliwego nieszczêœcia. Te majestatyczne ptaki stanowi³y równie¿ ozdobê wiejskiego krajobrazu, co znalaz³o wyraz w malarstwie i literaturze. Dla emigrantów zawsze by³y symbolem polskoœci i przypomina³y utracone,
nieraz na zawsze, rodzinne strony. Przyk³adem niechaj bêd¹
wiersze Juliusza S³owackiego
i Marii Konopnickiej:
Wy¿ej góra, na lewo
I krzy¿ na niej z³amany,
A za krzy¿em tu¿ drzewo,
A na drzewie bociany
M. Konopnicka

Siedemnastowieczny poeta
opiewa³ uroki upragnionej wiosny, której nadejœcia zawsze oczekiwano z jednakowym utêsknieniem, niezale¿nie od epoki, stanu i miejsca zamieszkania. Cieszy³y najdrobniejsze znaki jej nadejœcia, a pojawienie siê wiosennych zwiastunów witano z niek³amanym entuzjazmem. Jedn¹
z oznak jest niew¹tpliwie bocian,
nazywany przez poetê Wincentego Pola „wiejskiej strzechy gospodarzem”. Jednym z ulubionych miejsc zak³adania gniazd
przez te okaza³e ptaki by³y w³aœnie kryte s³om¹ dachy. Na naszej, polskiej ziemi od wieków
bociany uchodzi³y za ptaki wyj¹tkowe, przynosz¹ce ludziom
dostatek oraz upragnione szczêœcie m.in. w postaci licznej rodziny. Szczególn¹ serdecznoœci¹
otacza³a je tzw. spo³ecznoœæ wiejska. Ka¿dy z zadowoleniem wita³
je w swoim otoczeniu, u³atwia³
im zak³adanie gniazd na dachach domów, stodó³ lub na poOtoczone uwielbieniem i niebliskich drzewach. Wystarczy³o zwyk³¹ trosk¹, przez nikogo nie
tam umieœciæ np. stare ko³o od p³oszone, w naszym kraju zawsze
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czu³y siê bezpieczne. Na licznych, podmok³ych terenach
znajdowa³y obfitoœæ po¿ywienia
i co roku chêtnie tutaj przylatywa³y, a raczej szybowa³y, unoszone pr¹dami powietrza. Pod koniec sierpnia udawa³y siê do „ciep³ych krajów”, by powróciæ oko³o Zwiastowania Pañskiego:
Na Anielskie Zwiastowanie
Zwiastun wiosny, bocian leci.
Siad³ na drzewie – po rozlewie,
Chciwym okiem ¿eru bada
I rozmyœla, i sam nie wie,
Czy mu zostaæ siê wypada,
Czy powracaæ w ciep³e kraje.
W. Syrokomla
Bociany chêtnie zak³ada³y swe
siedliska w pobli¿u ludzkich domostw. Czêsto pozwala³y blisko
do siebie podchodziæ i – zwykle
bez trudu dawa³y siê oswoiæ. Te
pojêtne ptaki rozumia³y, ¿e ze
strony cz³owieka nie musz¹ spodziewaæ siê zagro¿enia. Obecnie
nawet, gdy pos³ysz¹ dŸwiêk kosiarki, natychmiast „sk¹dœ” siê
zjawiaj¹ i majestatycznie krocz¹c, szukaj¹ smako³yków. Boæki chore, s³abe lub skaleczone
zawsze mog³y liczyæ na troskliw¹
opiekê i przytulny k¹t w oborze,
komórce, kurniku, a nawet
w izbie. Nabiera³y zaufania do
opiekunów i po swojemu gospodarowa³y na wiejskich podwórkach. Dobrze czu³y siê w towarzystwie drobiu i innych zwierz¹t,
chocia¿ psy i koty ¿ywi³y przed

nimi respekt i stara³y siê znajdowaæ poza zasiêgiem ich dziobów.
Przed laty bociana pieszczotliwie
nazywano boækiem, bociusiem,
Wojtkiem. Kiedy zobaczono go
po raz pierwszy na wiosnê, zwracano uwagê, czy w danym momencie leci, czy te¿ odpoczywa
na gnieŸdzie. Sytuacja pierwsza
wró¿y³a pomyœlnoœæ na ca³y rok,
a ta druga – pasmo niepowodzeñ. Je¿eli z jakiegoœ powodu
gniazdo pozosta³o niezamieszka³e, wówczas dla pobliskich rodzin by³ to z³y znak. Widz¹c bociana po raz pierwszy, warto
mieæ przy sobie trochê pieniêdzy, by „grosz trzyma³ siê przy
duszy”. G³oœne klekotanie
i wzmo¿ona ruchliwoœæ ptaka
przepowiada³a pogorszenie siê
pogody. Z kolei liczne, zachowane w gniazdach potomstwo znamionowa³o „rok mokry, ale
urodny”. Podobnie by³o, gdy
bociany przylecia³y przed Zwiastowaniem Pañskim (25 III). Do
dziœ zachowa³y siê przys³owia
dotycz¹ce czasu przylotu tych
niezwyk³ych dla naszej kultury
ptaków: Na Zwiastowanie przyleæ
bocianie, Na Zwiastowanie bocian
niech na gnieŸdzie stanie, Kiedy bocian przyleci, mog¹ wyjœæ na dwór
dzieci, Gdy bocian zaklekoce, uciesz
siê ch³opie, a gdy przyleci kraska, to
ju¿ Bo¿a £aska.
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