Święto Trzeciego Maja
Uroczystoœci 223-rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
w Sêdziszowie M³p. rozpoczêto
przemarszem g³ównymi ulicami
miasta do koœcio³a farnego, gdzie
o godz. 12.00 odprawiona zosta³a Msza œw. w intencji Ojczyzny.
Nabo¿eñstwu przewodniczy³ ks.
proboszcz Ryszard Lis, a koncelebrowali o. Jerzy Sylwestrzak
OFMCap. oraz ks. Ryszard Potyra³a, który wyg³osi³ homiliê.
Po nabo¿eñstwie, z³o¿ono wi¹zanki kwiatów pod pomnikiem
b³. ks. Jerzego Popie³uszki oraz
tablicami wmurowanymi w œciany Ratusza, upamiêtniaj¹cymi
poleg³ych za ojczyznê. W obchodach udzia³ wziêli parlamentarzyœci, delegacje samorz¹du
gminnego i powiatowego, przedstawiciele s³u¿b mundurowych,
partii politycznych: Prawa i Sprawiedliwoœci oraz Solidarnej Polski, druhowie z jednostek OSP
z terenu gminy, poczty sztandarowe szkó³, NSZZ „Solidarnoœæ”,
Polskiego Stronnictwa Ludowego, Zwi¹zek Strzelecki „Strzelec”
OSW, „Orlêta” Zwi¹zku Strzeleckiego, Zwi¹zek Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Podczas uroczystoœci Burmistrz Kazimierz Kie³b powiedzia³: Kto nie ma szacunku i czci
dla przesz³oœci ten nie mo¿e mieæ szacunku w teraŸniejszoœci i nie ma prawa mieæ przysz³oœci. 3 maja 1791
roku to jedna z najwa¿niejszych dat
w historii naszego narodu. To w³aœnie wtedy obywatele ówczesnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów przygotowali, przeg³osowali i wprowadzili w ¿ycie dokument, który sta³ siê
testamentem dla wszystkich nastêpnych pokoleñ Polaków – dla nas równie¿. Konstytucja majowa, pierwsza
w Europie i druga w œwiecie, stanowi³a podwaliny pod wspó³czesne

Przemarsz z kościoła na Rynek.

pañstwo i spo³eczeñstwo. Spo³eczeñstwo, w którym ka¿dy obywatel jest
wolny, niezale¿ny, równy wobec prawa, ale i wspó³odpowiedzialny za
losy naszego pañstwa tak, jak mówi³
Norwid, ¿e „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowi¹zek” – i te s³owa s¹ aktualne do dnia dzisiejszego. My,
maj¹cy wspóln¹ pamiêæ i wspólne
symbole tworzymy wspólnotê narodow¹ – Najjaœniejsz¹ Rzeczpospolit¹
Polsk¹ i w³aœnie dlatego winniœmy
pamiêtaæ o mi³oœci do naszej Ojczyzny, tej du¿ej, ale i tej ma³ej: naszej
gminy, naszego miasta, naszej wioski. Z tej mi³oœci do Ojczyzny wynika
coœ, co siê nazywa patriotyzmem. Dziœ
nikt nie wymaga od nas, byœmy przelewali krew za Ojczyznê. Mamy to
szczêœcie, ¿e od lat ¿yjemy w wolnej,
niepodleg³ej i bezpiecznej OjczyŸnie.

Dziœ patriotyzm to miêdzy innymi
udzia³ w takich uroczystoœciach jak
dzisiejsza. Dziœ patriotyzm to szacunek dla naszego polskiego jêzyka, dla
naszego hymnu, dla naszego god³a,
dla naszej flagi, dla tych wartoœci,
które pokolenia nam przekaza³y – my
mamy je szanowaæ i kultywowaæ
i przekazywaæ nastêpnym pokoleniom. Dzisiejsza uroczystoœæ majowa
zbiega siê z dziesiêcioleciem przynale¿noœci naszego pañstwa do Unii
Europejskiej i gdybyœmy dziœ z perspektywy tych dziesiêciu lat zapytali
czy warto by³o, odpowiedŸ brzmia³aby „tak”. Trzeba jednak pamiêtaæ
o tym, ¿e ta Unia Europejska winna
byæ ojczyzn¹ ojczyzn, miêdzy innymi
z nasz¹ Rzeczpospolit¹. St¹d musimy pamiêtaæ o naszej przesz³oœci,
o naszych tradycjach, obyczajach,

Poczty sztandarowe szkół na placu kościelnym.

Święto Flagi

o naszym piêknym polskim jêzyku,
by w Unii Europejskiej zaznaczaæ dobitnie to, co nasze, ojczyste, polskie.
G³os zabra³ tak¿e Pose³ na
Sejm RP Stanis³aw O¿óg.
Nastêpnie zebrani udali siê do
Domu Kultury, gdzie ogl¹dano
poloneza, mazura i tañce s¹deckie w wykonaniu ZPiT „Rochy”,
wys³uchano koncertu Orkiestry
Dêtej WSK Rzeszów oraz wspólnie z „Pak¹ Sêdzisza” œpiewano
pieœni patriotyczne.
(b)

Mieszkańcy podczas uroczystości.

Fot. (4) B. Czapka

30 kwietnia br., tradycyjnie już od paru lat, dzieci z sędziszowskich przedszkoli Nr 1 i Nr 2 wraz z dyrekcją i opiekunkami przeszły ulicami naszego miasta, aby przypomnieć
mieszkańcom o Święcie Flagi, które obchodzimy 2 maja.
Przed sêdziszowskim ratuszem
dzieci przywitali burmistrz Kazimierz Kie³b i jego zastêpca El¿bieta Œwiniuch, którzy rozmawiali z nimi o tym œwiêcie, poczêstowali s³odyczami oraz z³o¿yli wspólnie kwiaty pod tablicami pami¹tkowymi.
Dzieñ Flagi pañstwowej jest
obchodzony w Polsce od 2004
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Delegacja samorządu gminnego przed
pomnikiem bł. ks. J. Popiełuszki.

roku, moc¹ ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej
Polskiej.
Wybór tej daty na Dzieñ Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej nie jest
przypadkowy, wybrano dzieñ,
w którym Polakom towarzysz¹
refleksje o szczytnych kartach historii Polski, pomiêdzy œwiêtami
narodowymi 1 i 3 maja.
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Najważniejsze jest
bezpieczeństwo mieszkańców
Rozmowa z panią
Iwoną Przepiórą
Radną Rady Miejskiej
w Sędziszowie Młp.
Wykształcenie: wyższe
Stan cywilny: mężatka
Wykonywany zawód:
inspektor ds. bhp w firmie
transportowej EXTRANS
ny, nie tylko okrêgu, z którego
zosta³o siê wybranym – choæ ka¿dy radny chce jak najbardziej
pomóc mieszkañcom, którzy mu
zaufali i z którymi czuje siê najbardziej zwi¹zany, chocia¿by
przez to samo miejsce zamieszkania. Przyznam szczerze, ¿e te¿
s³ysza³am takie opinie, ale uwa¿am, ¿e dla miasta samorz¹d robi
równie¿ bardzo du¿o. Patrz¹c
na koñcz¹c¹ siê kadencjê mo¿na wymieniæ wiele inwestycji zrealizowanych dla samego miasta.
A s¹ to miêdzy innymi: pierwszy
etap budowy obwodnicy pó³nocnej (ulica Wspólna), przebudowa ulic na Rêdzinach oraz
wokó³ Ratusza, remont MiejskoCzasem można usłyszeć głosy,
Gminnego Oœrodka Kultury, reże samorząd bardziej troszczy się
o okoliczne wsie, niż o samo miasto. mont sêdziszowskiego GimnaCo Pani sądzi o takich opiniach, jako zjum, ci¹g³e doposa¿anie placów
zabaw dla dzieci i wiele innych
radna wybrana w mieście?
Zadaniem radnego jest dba- mniejszych inwestycji. Zdajê sonie o dobro i interesy ca³ej gmi- bie sprawê, ¿e w mieœcie jest jeszDobiega końca Pani debiutancka
kadencja w Radzie Miejskiej,
w której jest Pani najmłodszą
radną. Proszę powiedzieć, co zadecydowało o Pani włączeniu się
w działalność samorządową?
Ukoñczy³am studia na kierunku politologia o specjalnoœci samorz¹d i polityka lokalna. Dzia³alnoœæ samorz¹dow¹ zna³am jedynie w teorii, a chcia³am zobaczyæ jak to wygl¹da w praktyce.
Dziêki temu, ¿e jestem radn¹,
pozna³am specyfikê dzia³ania samorz¹du terytorialnego, a przy
tym lepiej pozna³am nasz¹ gminê i potrzeby jej mieszkañców.

Warsztaty szycia strojów
ludowych

cze du¿o do zrobienia, ale mam
nadziejê, ¿e Sêdziszów bêdzie siê
nadal rozwija³ i ci¹gle poprawia³
swój wizerunek i komfort ¿ycia
mieszkañców.
Kolejne wybory do Rady Miejskiej
odbywać będą się w jednomandatowych okręgach wyborczych.
Jak ocenia Pani to rozwiązanie?
Uwa¿am, ¿e zmiana ordynacji
wyborczej wprowadzi spore zamieszanie w strukturach Rady
Miejskiej. Jest wielu radnych wybranych z okrêgu wyborczego,
z którego w zbli¿aj¹cych siê wyborach bêdzie móg³ byæ wybrany tylko jeden. Wprowadzi to
równie¿ zamieszanie wœród wyborców. Teraz bêdzie mo¿na
wybraæ kandydata startuj¹cego
z mniejszego okrêgu wyborczego, w którym siê mieszka. Na
pewno bêdzie te¿ mniej kandydatów, gdy¿ poszczególnym
opcjom politycznym nie bêdzie
op³aca³o siê wystawiaæ wielu kandydatów w danym okrêgu wyborczym, gdy bêdzie móg³ byæ
wybrany tylko jeden. A jak to
wszystko siê sprawdzi i jakie bêd¹
wyniki tych „nowych” wyborów
dowiemy siê ju¿ nied³ugo.

i dlatego w pierwszej kolejnoœci
powinny byæ realizowane inwestycje zwi¹zane z jego popraw¹.
Z pewnoœci¹ wszyscy pamiêtaj¹
powódŸ jaka dotknê³a nasz¹
gminê w 2010 roku i straty jakie
spowodowa³a. Dlatego ochrona
przeciwpowodziowa jest jedn¹
z najwa¿niejszych inwestycji jak¹
gmina powinna zrealizowaæ.
Kolejna rzecz to drogi gminne, które gdy posiadaj¹ odpowiedni¹ nawierzchniê, przylegaj¹ do nich chodniki oraz œcie¿ki rowerowe równie¿ wp³ywaj¹
na poprawê bezpieczeñstwa.
Najczêœciej mieszkañcy pytaj¹
o drogi. W samym mieœcie z roku
na rok powstaje wiele nowych
domów i wszyscy oczekuj¹ dobrych dojazdów do swoich posesji. Mieszkañcy, z którymi rozmawiam, najczêœciej pytaj¹ mnie
o budowê ulicy Po³udniowej na
osiedlu 1000-lecia, ulicy Jagielloñskiej oraz dokoñczenie budowy obwodnicy Pó³nocnej. Ja
równie¿ uwa¿am, ¿e drogi te
powinny byæ jak najszybciej zbudowane. Pamiêtaj¹c równie¿
o najm³odszych mieszkañcach
naszego miasta uwa¿am, ¿e niezbêdna jest tak¿e budowa sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sêdziszowie M³p.

Pracowała Pani w zarządzie Klubu
Sportowego Patria, czy zamierza
Pani włączyć się jeszcze w działalność sportową?
Przyznam, ¿e praca w Klubie
Sportowym Patria dawa³a mi
wiele satysfakcji, poniewa¿ barJakie inwestycje, Pani zdaniem,
dzo lubiê dyscyplinê sportow¹
bądź zdaniem mieszkańców miasta
jak¹ jest siatkówka. Niestety histoi gminy, z którymi Pani rozmawia,
ria Patrii w Sêdziszowie siê zakoñpowinny zostać zrealizowane w
przyszłości w pierwszej kolejności? czy³a, a dalsza wspó³praca okazaNajwa¿niejsze jest bezpieczeñ- ³a siê niemo¿liwa. Ca³y czas jestem
stwo wszystkich mieszkañców jednak w jakimœ sensie zwi¹zana
z sêdziszowskim sportem. ReguOd października 2013 roku do larnie œledzê zmagania naszych
sportowców oraz dru¿yn i trzykwietnia 2014 roku w Miej- mam za nich kciuki.

sko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim realizowano „Warsztaty Szycia Strojów Ludowych
dla Dorosłych z LGD połączone z Wystawą”.

Proszę powiedzieć, jak lubi spędzać
Pani czas wolny?
Wolny czas najbardziej lubiê
spêdzaæ w gronie rodzinnym,
a najwiêcej staram siê go poœwiêciæ mojej córce. Lubiê tak¿e
przeczytaæ ciekaw¹ ksi¹¿kê. Nie
ukrywam, ¿e nadal du¿o czasu
poœwiêcam dokszta³caniu siê,
a w zwi¹zku z tym swój wolny czas
poœwiêcam równie¿ na naukê.

W projekcie bra³o udzia³
10 pañ z Ko³a Gospodyñ Wiejskich z Zagorzyc Dolnych. Ka¿da z uczestniczek warsztatów
z pomoc¹ prowadz¹cej szy³a kostium na wymiary w³asne. Kostiumy, które powsta³y, s¹ odtworze- Dziękuję za rozmowę.
niem odœwiêtnego ubioru kobieciąg dalszy na str. 6
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Rozmawiał Benedykt Czapka
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XXXVII Sesja Rady Miejskiej
XXXVII Sesję w bieżącej kadencji Rada Miejska odbyła w dniu 7 maja br. W trakcie Sesji
Radni podjęli 20 uchwał.
1. Uchwała w sprawie uchwalenia
zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy
Sędziszów Małopolski.
Rada uchwali³a zmianê Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Sêdziszów Ma³opolski dla obszaru po³o¿onego
w Sêdziszowie M³p., dla którego
nastêpnie uchwali³a miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego.
2. Uchwała w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sędziszów Małopolski.
Plan ten obejmuje teren po³o¿ony po po³udniowej stronie
drogi krajowej nr 4, bezpoœrednio przy ulicy Po³udniowej
o powierzchni ok. 74,17 ha. Obszar ten przeznaczony zosta³ pod
tereny:
a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) zabudowy mieszkaniowej
oraz us³ug,
c) us³ug sportu i rekreacji,
d) tereny rolnicze i zieleni,
e) tereny infrastruktury technicznej,
f) tereny dróg publicznych i wewnêtrznych.

4. Uchwała w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2013
w Sędziszowie Małopolskim.
Rada uchwali³a miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego w obrêbie miejscowoœci
Sêdziszów M³p., który obejmuje
teren w centrum miasta (szpital,
przychodnia zdrowia) o pow.
oko³o 0,45 ha z przeznaczeniem
pod us³ugi zwi¹zane z lecznictwem i opiek¹ zdrowotn¹.
5. Uchwała w sprawie przystąpienia
do sporządzenia VIII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sędziszów
Małopolski.
Radni postanowili o przyst¹pieniu do zmiany Studium dla terenu obejmuj¹cego dzia³kê nr
692/2 w miejscowoœci Krzywa
o powierzchni 0,62 ha. Teren
przeznaczony zostanie pod funkcjê us³ugow¹, a w szczególnoœci
utworzenie bazy transportowej
dla pojazdów komunalnych
i transportu drogowego.

8. 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:
1. zwiêkszeniu dochodów maj¹tkowych o kwotê 73.596 z³
z tytu³u dotacji celowej na dofinansowanie programu
„Usuwanie wyrobów zawieraj¹cych azbest”,
2. zwiêkszeniu wydatków bie¿¹cych o kwotê 79.567 z³ z przeznaczeniem na remont istniej¹cych elementów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w zabytkowym parku
podworskim „Buczyna”
w Górze Ropczyckiej.
3. zwiêkszeniu wydatków maj¹tkowych o kwotê 166.596 z³
z przeznaczeniem na:
– na budowê chodnika do
parku „Buczyna” w Górze
Ropczyckiej – 80.000 z³.
– opracowanie dokumentacji
budowlano-wykonawczej
na budowê kanalizacji sanitarnej w Klêczanach i Bêdziemyœlu wraz z czêœciow¹
przebudow¹ wodoci¹gu –
13.000 z³.
– dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji
zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska, polegaj¹cych na wymianie pokryæ dachowych
i usuwaniu wyrobów zawieraj¹cych azbest – 73.596 z³

6. Uchwała w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Nr 5/2014 w miejscowości Krzywa.
Przyst¹piono do sporz¹dzenia
miejscowego planu zagospoda3. Uchwała w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodaro- rowania przestrzennego obejmuj¹cego dzia³kê, dla której
wania przestrzennego w obrębie
w poprzedniej uchwale postanomiejscowości Góra Ropczycka –
wiono o opracowaniu zmiany
etap I.
Radni uchwalili miejscowy plan Studium Uwarunkowañ i Kiezagospodarowania przestrzen- runków Zagospodarowania 9. Uchwała w sprawie zmian
nego w obrêbie miejscowoœci Przestrzennego.
w wieloletniej prognozie finansoGóra Ropczycka obejmuj¹cy
wej Gminy Sędziszów Małopolski.
obszar o powierzchni oko³o 7. Uchwała w sprawie zaciągnięcia W zwi¹zku ze zmianami uchwapożyczki z budżetu państwa na
19,50 ha, po³o¿ony na zachód
³y bud¿etowej na 2014 r. Rada
wyprzedzające finansowanie
od centrum miasta, po po³udokona³a odpowiednich zmian
projektu „Remont budynku Domu w wieloletniej prognozie finandniowej stronie obwodnicy
Sportu w miejscowości Kawęw ci¹gu drogi krajowej Nr 4.
sowej. Zwiêkszono równie¿ zaczyn Sędziszowski”.
Granicê wschodni¹ planu stanokres wykonywania przedsiêwziêwi droga powiatowa a zachod- Rada Miejska postanowi³a zaci¹- cia wieloletniego pn. „Dokuni¹ droga wewnêtrzna i obszary gn¹æ po¿yczkê z bud¿etu pañ- mentacja budowlano-wykonawstwa w wysokoœci 394.263 z³ na cza na budowê kanalizacji sanirolne.
Teren w planie zosta³ przezna- wyprzedzaj¹ce finansowanie tarnej w Klêczanach i Bêdziemyprojektu realizowanego z udzia- œlu wraz z czêœciow¹ przebuczony pod:
1) obiekty produkcyjne, sk³a- ³em œrodków z Europejskiego dow¹ wodoci¹gu”.
dów i magazynów oraz zabu- Funduszu Rolnego na Rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich – 10. Uchwała w sprawie zaciągniędowê us³ugow¹,
„Remont budynku Domu Spor2) us³ugi, w tym handel,
cia zobowiązania w zakresie
3) drogê publiczn¹ dojazdow¹ tu w miejscowoœci Kawêczyn Sêinwestycji o wartości przekraczadziszowski”.
oraz wewnêtrzn¹,
jącej kwoty ustalone w budżecie
4) zieleñ.
Gminy na 2014 r.
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Rada postanowi³a o zaci¹gniêciu zobowi¹zania ponad kwotê
wydatków okreœlon¹ w bud¿ecie
Gminy na 2014 r. do wysokoœci
347.000 z³ z przeznaczeniem na:
1) opracowanie projektu budowlanego rozbudowy cmentarza komunalnego wraz z kaplic¹ – 40.000 z³,
2) budowê budynku szatniowego
na stadionie sportowym w Wolicy Piaskowej – 160.000 z³,
3) opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji budynków komunalnych – 147.000 z³, w tym:
– Szko³y Podstawowej w Szkodnej – 30.000 z³,
– Szko³y Podstawowej w Krzywej – 33.000 z³,
– Szko³y Podstawowej w Kawêczynie Sêdz. – 20.000 z³,
– Gimnazjum w Czarnej Sêdz.
– 31.000 z³,
– Domu Stra¿aka w Boreczku – 33.000 z³.
11. Uchwała w sprawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne przekazanie
1/2 części prawa własności
nieruchomości położonych
w Sędziszowie Młp. na rzecz
Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
Radni wyrazili zgodê na nieodp³atne przeniesienie na rzecz Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego udzia³u stanowi¹cego
1/2 czêœæ w³asnoœci nieruchomoœci po³o¿onych w Sêdziszowie
M³p. – dzia³ki: nr 1555/1 o pow.
0,0268 ha, nr 1555/2 o pow. 0,0175
ha, nr 1556/6 o pow. 0,0153 ha,
nr 1556/3 o pow. 0,0216 ha z przeznaczeniem na realizacjê inwestycji pod nazw¹ „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sêdziszowie
Ma³opolskim”. Dzia³ki te bêd¹ce
obecnie w³asnoœci¹ gminy, usytuowane s¹ po wschodniej czêœci zabudowañ szpitalnych.
12. Uchwała w sprawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne przekazanie
prawa własności nieruchomości
położonej w Rudzie na rzecz
Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego
Rada Miejska wyrazi³a zgodê na
nieodp³atne przeniesienie na rzecz
Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego prawa w³asnoœci nieruchomoœci – dzia³ki nr 439 o pow. 0,06 ha
po³o¿onej w Rudzie, na cel publiczny jakim jest przeprowadzenie remontu drogi.
13. Uchwała w sprawie wyrażenia
zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Sędziszowie
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Małopolskim na okres 20 lat
z Polską Spółką Gazownictwa
sp. z o.o.
Radni wyrazili zgodê na bezprzetargowe zawarcie umowy dzier¿awy na okres 20 lat nieruchomoœci po³o¿onych w Sêdziszowie
M³p. przy ul. Wspólnej – dzia³ek
nr 474/9 o pow. 0.0307 ha,
nr 474/8 o pow. 0.0039 ha,
z Polsk¹ Spó³k¹ Gazownictwa sp.
z o.o. w Warszawie Oddzia³
w Tarnowie z przeznaczeniem na
realizacjê inwestycji pod nazw¹
„Budowa stacji redukcyjno-pomiarowej gazu II wraz z infrastruktur¹ techniczn¹”.
14. Uchwała w sprawie przyznania
pierwszeństwa w nabyciu budynku użytkowego.
Przyznano najemcy, tj. firmie
Ultratech Sp. z o.o. w Sêdziszowie M³p. pierwszeñstwo w nabyciu budynku u¿ytkowego, stanowi¹cego w³asnoœæ Gminy Sêdziszów Ma³opolski, po³o¿onego w
Sêdziszowie M³p. przy ul. Fabrycznej na dzia³ce nr 2815/27
o pow. 0.0612 ha.

15. Uchwała w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie z gminą
Ropczyce porozumienia
w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na dostawę energii
elektrycznej w ramach
Grupy Zakupowej Energii
Elektrycznej.
Rada wyrazi³a zgodê na zawarcie z Gmin¹ Ropczyce porozumienia w sprawie wspólnego
przygotowania i przeprowadzenia postêpowania o udzielenie
zamówienia publicznego na dostawê energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego w ramach Grupy Zakupowej
Energii Elektrycznej.
16. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy
Miejscowości Będziemyśl na lata
2009-2015.
Zatwierdzono zmianê w „Planie
Odnowy Miejscowoœci Bêdziemyœl na lata 2009-2015” polegaj¹c¹ na okreœleniu dwóch obszarów o szczególnym znaczeniu

dla zaspokojenia potrzeb miesz- Zatwierdzono zmianê w „Planie
Odnowy Miejscowoœci Zagorzyce
kañców.
na lata 2009-2015” polegaj¹c¹ na
17. Uchwała w sprawie zatwierdze- okreœleniu w Zagorzycach Dolnych dwóch a w Zagorzycach
nia zmiany w Planie Odnowy
Górnych trzech obszarów o szczeMiejscowości Kawęczyn Sędzigólnym znaczeniu dla zaspokojeszowski na lata 2009-2015.
Radni zatwierdzili zmianê w „Pla- nia potrzeb mieszkañców.
nie Odnowy Miejscowoœci Kawêczyn Sêdziszowski na lata 2009- 20. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy
2015” polegaj¹c¹ na wprowadzeMiejscowości Czarna Sędziszowniu dodatkowego zadania pn.
ska na lata 2009-2015.
„Budowa oœwietlenia ulicznego”.
Rada Miejska zatwierdzi³a zmia18. Uchwała w sprawie zatwierdze- nê w „Planie Odnowy Miejscowoœci Czarna Sêdziszowska na lata
nia zmiany w Planie Odnowy
Miejscowości Wolica Ługowa na 2009-2015” polegaj¹c¹ na okreœleniu czterech obszarów o szczególlata 2008-2014.
Rada zatwierdzi³a zmianê w „Pla- nym znaczeniu dla zaspokojenia
nie Odnowy Miejscowoœci Woli- potrzeb mieszkañców.
ca £ugowa na lata 2008-2014”
polegaj¹c¹ na okreœleniu dwóch Na zakoñczenie sesji Radni wyobszarów o szczególnym znacze- s³uchali informacji Kierownika
niu dla zaspokojenia potrzeb Miejsko-Gminnego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej w Sêdziszomieszkañców.
wie M³p. dotycz¹cej „Oceny za19. Uchwała w sprawie zatwierdze- sobów pomocy spo³ecznej za
rok 2013 dla gminy Sêdziszów
nia zmiany w Planie Odnowy
Ma³opolski”.
Miejscowości Zagorzyce na lata
BIURO RADY MIEJSKIEJ
2009-2015.

Gminne inwestycje

Borek – Witkowice

Zagorzyce-Wąwozy

Wykonawca: Przedsiêbiorstwo Drogowo – Mostowe Spó³ka Akcyj- Wykonawca: Miejskie Przedsiêbiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.,
na, ul. Drogowców 1, 39-200 Dêbica. Kwota – 86 980,18 z³.
35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6. Kwota – 20 552,13 z³.

Krzywa – Poręby
Klęczany

Wykonawca: Przedsiêbiorstwo Drogowo-Mostowe Spó³ka AkcyjWykonawca: Miejskie Przedsiêbiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., na, ul. Drogowców 1, 39-200 Dêbica. Kwota – 95 883,17 z³.
35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6. Kwota – 55 255,18 z³.
Oprac. GW
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AR MR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
udziela pomocy rolnikom na pokrycie usług
utylizacyjnych padłych zwierząt gospodarskich

Na Podkarpaciu w 2014 roku trzy firmy świadczą usługi utylizacyjne obejmujące zbiór, transport i unieszkodliwienie
padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce,
kozy, konie oraz świnie. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy rolnikom na pokrycie tych
usług.
Zasady korzystania w 2014
roku z us³ug utylizacyjnych z dofinansowaniem Agencji dla producentów rolnych nie ulegaj¹
zmianie w stosunku do obowi¹zuj¹cych. Pomoc mo¿e otrzymaæ producent rolny prowadz¹cy gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku
rolnym lub dzia³ specjalny produkcji rolnej. Wsparcia nie
mog¹ jednak otrzymaæ producenci, którzy nie spe³niaj¹ kryterium ma³ego lub œredniego
przedsiêbiorstwa (okreœlony

w Za³¹czniku I do rozporz¹dzenia
Komisji Europejskiej nr WE 800/
2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r.)
Kwota jak¹ ewentualnie bêd¹
zobowi¹zani zap³aciæ rolnicy
zale¿y od wieku i gatunku pad³ego zwierzêcia. ARiMR sfinansuje za rolnika pe³ne koszty zbioru
i transportu pad³ego byd³a,
owiec, kóz, koni oraz œwiñ, a tak¿e pokryje w 100% koszty unieszkodliwienia byd³a, które ukoñczy³o 48 miesi¹c ¿ycia oraz owiec
i kóz które ukoñczy³y 18 miesi¹c
¿ycia (zwierzêta z tych grup

podlegaj¹ badaniom w kierunku TSE). Natomiast w przypadku unieszkodliwienia pad³ego
byd³a poni¿ej 48 miesi¹ca ¿ycia,
a owiec i kóz poni¿ej 18 miesi¹ca ¿ycia oraz œwiñ i koni niezale¿nie od ich wieku, Agencja
mo¿e dofinansowaæ do 75%
kosztów poniesionych przez
producenta rolnego. W przypadku producentów rolnych
bêd¹cych p³atnikami podatku
VAT, dofinansowanie ARiMR nie
obejmuje kwoty podatku VAT.
Pomoc udzielana przez
ARiMR jest jedn¹ z tzw. form
„pomocy krajowej” w ca³oœci finansowanych z bud¿etu krajowego i w obecnej formie jest ona
udzielana od 2008 r. Zanim rolnicy zdecyduj¹ siê komu zlec¹
wykonanie takich us³ug, powin-

ni zapoznaæ siê z cenami oferowanymi przez przedsiêbiorców.
Mo¿na to zrobiæ korzystaj¹c
z ca³odobowych numerów telefonów, pod którymi równie¿ dokonuje siê zg³oszenia odbioru
pad³ych sztuk.
PPP BACUTIL Sp. J.
tel./fax 81 882 47 27
SARIA POLSKA Sp. z o.o.
tel. 12 387 30 65; fax. 12 387 30 64
ZR-P „FARMUTIL HS” S.A.
tel. 67 281 42 61, 16 622 70 52;
fax. 67 281 42 73, 16 622 79 46
Barbara Traciak
Członek Rady Powiatowej
Podkarpackiej Izby Rolniczej
w Ropczycach

Gospodynie na targach
12 kwietnia br. panie z Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń z terenu gminy Sędziszów Młp. uczestniczyły w VI Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki w Kielcach.
Targi to dobre miejsce by po- nów. Na zwiedzaj¹cych czeka³o
znaæ tradycje, kulturê, muzykê, 140 wystawców z Polski, Ukrainy,
kuchniê i ofertê innych regio- S³owacji i Litwy. Panie obejrza³y

Gospodynie z gminy Sędziszów Młp. podczas targów.

Warsztaty szycia strojów ludowych
ciąg dalszy ze str. 3
cego z okresu miêdzywojennego z naszego regionu. Sk³adaj¹
siê z piêciu elementów tj. katanki, zapaski i chustki bogato, w³asnorêcznie zdobionej haftem
rzeszowskim oraz spódnicy i halki. G³ównym celem warsztatów
by³a ochrona dziedzictwa kultu-
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rowego, zachowanie tradycji i gin¹cych zawodów, którym jest rêkodzielnictwo. Kostiumy, które
powsta³y na warsztatach, bêd¹
wykorzystywane podczas widowisk obrzêdowych, uroczystoœci
gminnych, np. „Do¿ynek”, czy
koœcielnych, np. „Bo¿e Cia³o”.
Uczestniczki warsztatów bêd¹
prezentowaæ tak¿e stroje w trak-

Fot.(2) BT

jak prezentuj¹ siê Lokalne Grupy Dzia³ania, mia³y okazjê porozmawiaæ z paniami z KGW i stowarzyszeñ z innych regionów
kraju.
W tym samym czasie odbywa³y siê równie¿ Targi DOM oraz
OGRÓD i TY bêd¹ce jednymi z
najwiêkszych w tych bran¿ach
w Polsce. Swoje produkty zapre-

zentowa³o blisko 300 firm. Na
stoiskach mo¿na by³o uzyskaæ
bezp³atne porady fachowców.
Mi³oœnicy ogrodnictwa znaleŸli
tu roœliny zarówno na du¿¹
dzia³kê, jak i do ma³ego ogródka. I oczywiœcie nie oby³o siê bez
zakupu ciekawych krzewów,
bylin czy te¿ roœlin jednorocznych.

cie wydarzeñ zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ ko³a gospodyñ wiejskich. W projekcie wziê³y udzia³:
Anna Bochnak, Helena Marciniec, Katarzyna Róg, Jadwiga
Pasela, El¿bieta Baljon, Maria
Zawiœlak, Zofia Bizoñ, Jolanta
Charchut, Jolanta Marciniec,
Halina Gwi¿d¿.
Wystawa strojów, wieñcz¹ca
warsztaty, odby³a siê w dniu
4 maja 2014 r. (fot. patrz str. 19)

Korzystaj¹c z okazji pragnê
podziêkowaæ wszystkim paniom
bior¹cym udzia³ w projekcie za
du¿e zaanga¿owanie i wspania³¹
atmosferê jak¹ stworzy³y w trakcie spotkañ. Jestem przekonana,
¿e zdobyte umiejêtnoœci pozwol¹
dalej rozwijaæ ich zainteresowania w kierunku szycia i haftowania. Mam nadziejê, ¿e przeka¿¹
swoja wiedzê potomnym.
Barbara Czeladka
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Nadzieja dla lokalnego rynku pracy
28. kwietnia 2014 roku została podpisana umowa pomiędzy
Zespołem Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego
w Sędziszowie Młp. a Wytwórnią Filtrów PZL-Sędziszów
Małopolski.
Zgodnie z umow¹ szko³a, maj¹ca doœwiadczenie w kszta³ceniu specjalistów obs³uguj¹cych
m.in. obrabiarki skrawaj¹ce bêdzie teraz kszta³ciæ równie¿ w specjalnoœciach zamawianych przez
sêdziszowsk¹ fabrykê: „U¿ytkowanie obrabiarek skrawaj¹cych”
oraz „Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn
i urz¹dzeñ”. Uczniowie o takich
specjalnoœciach bêd¹ odbywaæ
praktyki w rzeczywistych warunkach pracy, na specjalnie utworzonych stanowiskach w WF
PZL-Sêdziszów M³p. Ukoñczenie
takiej praktyki gwarantuje pierwszeñstwo w zatrudnianiu przez
zak³ad pracy.

Program jest wspólnym sukcesem szefów obu instytucji: Bogus³awa Sat³awy, prezesa Wytwórni Filtrów PZL-Sêdziszów
Ma³opolski i Grzegorza Patro,
dyrektora Zespo³u Szkó³ Technicznych w Sêdziszowie M³p.
Gratulujemy obu instytucjom
perspektywicznego myœlenia: zak³ad zyska kompetentnych, dobrze przygotowanych pracowników, zyska szanse na odm³odzenie za³ogi (jak informuje pan Prezes wielu obecnie pracuj¹cych
w zak³adzie jest w wieku przedemerytalnym), natomiast zdolna
m³odzie¿ otrzyma szansê na zdobycie doœwiadczenia, doskonalenia umiejêtnoœci zawodowych

i gwarancji zatrudnienia. Dodaæ
nale¿y, ¿e przysz³a praca bêdzie
nie tylko blisko miejsca zamieszkania, lecz (jest nadzieja) i¿ wysokoœæ zarobków pozwoli na godziwe ¿ycie. Zespó³ Szkó³ Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego zyska dostêp do laboratorium sêdziszowskiej fabryki. Dziêki temu zajêcia przeprowadzone
pod okiem pracowników Wytwórni lepiej przygotuj¹ ich do
przysz³ej pracy.
Warto zauwa¿yæ, ¿e jest to ju¿
kolejny tego typu sukces Zespo³u Szkó³ Technicznych. W maju
grupa uczniów tej szko³y w zawodzie technik mechanik bêdzie odbywa³a praktyki w WF
PZL-Sêdziszów Ma³opolski, natomiast w lipcu rozpoczn¹ siê sta¿e dla uczniów w ramach projektu „Podkarpacie stawia na
zawodowców”.

Z życia Zespołu Szkół Technicznych
im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp.
Uroczystości w Pustkowie

wany, przez pustkowskie szko³y dzaj¹cego kwalifikacje zawodowywar³y na wszystkich niezatar- we dla abiturientów. Dodatkow¹
ty œlad.
intencj¹ by³ dobry wybór przysz³ej ich drogi ¿yciowej. Szkolne
Zakończenie nauki klas czwartych
Ko³o Recytatorsko-Teatralne,
W pi¹tek 25 kwietnia grupa kierowane przez pani¹ prof. Berm³odzie¿y z klas czwartych uro- nadetê Frysztak, zaprezentowaczyœcie zakoñczy³a naukê w ZST ³o program literacko-muzyczny
w Sêdziszowie M³p. Uczniowie, o œw. Janie Pawle II. Po Eucharypan Dyrektor ZST Grzegorz Pa- stii wszyscy przeszli do Auli szko³y,
tro oraz grono profesorskie by tam kontynuowaæ ¿yczenia
w Koœciele pw. Narodzenia NMP i podziêkowania. Materialnym
w Sêdziszowie M³p. dziêkowali dowodem zaanga¿owania uczBogu za miniony czas oraz prosi- niów by³y bardzo dobre œwiadecli Najwy¿szego o pomyœlne zda- twa ukoñczenia szko³y, nagrody,
nie matury i egzaminu potwier- dyplomy uznania.

Optymistycznie do ca³ego projektu odnosi siê organ prowadz¹cy szko³ê: Starostwo Ropczycko-Sêdziszowskie. Starosta
Stanis³aw Ziemiñski widzi szansê
rozwoju dla obu podmiotów:
zarówno dla szko³y jak i wytwórni. Pan Prezes WF PZL-Sêdziszów M³p. szacuje, ¿e jeœli pierwsza klasa ucz¹ca w wymienionych specjalnoœciach bêdzie liczy³a 20 uczniów, to za cztery lata
co najmniej po³owa absolwentów zostanie zatrudniona w Wytwórni Filtrów, reszta z pewnoœci¹ znajdzie zatrudnienie w innych miejscowych firmach. Niejako na potwierdzenie tych prognoz firma zatrudni³a na okres
próbny trzech nowych pracowników urodzonych w latach
1992-93.
JF
Dni otwarte
28 i 29. kwietnia w Zespole
Szkó³ Technicznych im. prof.
Karola Olszewskiego odby³y siê
doroczne dni otwarte. Szko³a zaprezentowa³a swój dorobek, aktualn¹ ofertê dla absolwentów
gimnazjów i stworzy³a mo¿liwoœæ
dobrej zabawy. Szanowni goœcie
zmêczeni zwiedzaniem pracowni szkolnych, poznawaniem tajników zawodów fryzjerstwa,
technologa drewna czy technika handlowca mogli posiliæ siê
kie³bask¹, skosztowaæ domowych wypieków i pobawiæ siê
w karaoke czy paintball. Komu
nie wystarcza³o strzelanie nabojami z farb¹, tymi zajêli siê miejscowi strzelcy oferuj¹c ambitniejsz¹ broñ.

Poczet sztandarowy ZST.

30 kwietnia odby³y siê tegoroczne uroczystoœci ku czci pomordowanych w niemieckim
obozie pracy przymusowej
w Pustkowie, w których uczestniczy³a delegacja Zespo³u Szkó³
Technicznych. Obecni byli tak¿e przedstawiciele LO im. ks.
Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p.
oraz pani wiceburmistrz El¿bieta Œwiniuch, reprezentuj¹ca w³adze samorz¹dowe gminy Sêdziszów M³p. Uroczysta msza œw.
polowa na Górze Œmierci, apel
poleg³ych, salwa honorowa czy
program artystyczny przygoto- Goście uroczystości w Pustkowie.
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Policja informuje
Działania „Majowy weekend 2014”
Od środy 30 kwietnia do niedzieli
4 maja 2014 r. trwała policyjna akcja
pod nazwą „Majowy weekend 2014”.
Na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego doszło do jednego wypadku drogowego, w którym ranne zostały 2 osoby, doszło też do 6 kolizji.
Policjanci ujawnili 1 nietrzeźwego
kierującego.
Policjanci pe³ni¹cy s³u¿bê na
drogach od œrody 30 kwietnia do
niedzieli 4 maja br. nie tylko reagowali na przypadki nieprawid³owego wyprzedzania, nadmiernej prêdkoœci, wymuszania
pierwszeñstwa przejazdu, ale
równie¿ kontrolowali stan trzeŸwoœci kieruj¹cych. Sprawdzany
by³ te¿ stan techniczny pojazdów oraz sposób przewo¿enia
pasa¿erów, a zw³aszcza dzieci.
Podczas piêciodniowych dzia³añ na drogach powiatu ropczycko-sêdziszowskiego dosz³o
do jednego wypadku drogowego w którym ucierpia³y 2 osoby.
W trakcie akcji dosz³o równie¿
do 6 kolizji drogowych.
Niestety nie obesz³o siê bez
nietrzeŸwych u¿ytkowników ruchu drogowego. Ropczyccy policjanci ujawnili jedn¹ osobê,
która wsiad³a za kierownicê,
mimo ze wczeœniej pi³a alkohol.
Ka¿dego dnia policyjnych dzia³añ nad bezpieczeñstwem poruszaj¹cych siê po drogach powiatu czuwa³o ³¹cznie ponad 90 policjantów.
Zdarzenie drogowe w Górze Ropczyckiej
Policjanci wyjaśniają okoliczności
zdarzenia drogowego, do którego doszło 1 maja 2014 r. w nocy w miejscowości Góra Ropczycka. Kierujący samochodem marki Audi wjechał do przydrożnego rowu, a następnie dachował.
Do zdarzenia dosz³o oko³o
godz. 22.30 w Górze Ropczyckiej. Skierowani na miejsce policjanci wstêpnie ustalili, ¿e kieruj¹cy audi straci³ panowanie nad
pojazdem, wjecha³ do przydro¿nego rowu, gdzie samochód z³ama³ kilka drzew, uszkodzi³ betonowe ogrodzenie, a nastêpnie
dachowa³.
Ranny w wyniku zdarzenia
zosta³ jeden z uczestników. Mê¿czyzna przejecha³ do szpitala
w Sêdziszowie Ma³opolskim, jednak po udzieleniu mu pomocy
medycznej zosta³ zwolniony.
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Kieruj¹cemu samochodem
29-letniemu mieszkañcowi Inowroc³awia zosta³ przedstawiony
zarzut kierowania w stanie nietrzeŸwoœci, gdy¿ badanie alkomatem wykaza³o ponad promil alkoholu w jego organizmie. Pozostali
trzej pasa¿erowie to mieszkañcy
gminy Sêdziszów Ma³opolski.
Policjanci przeprowadzili oglêdziny miejsca zdarzenia, zabezpieczyli œlady, które pozwol¹ na
ustalenie dok³adnych okolicznoœci zdarzenia. Postêpowanie
prowadzi KP w Sêdziszowie Ma³opolskim.
Policyjne motocykle na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego
Dwa motocykle Honda trafiły do
ropczyckiej Policji. Działania prowadzone w czasie tegorocznego majowego weekendu były pierwszą okazją
do patrolowania przez policjantów powiatu ropczycko-sędziszowskiego na
motocyklach.
Do patrolowania ropczyckich
ulic oraz dróg ca³ego powiatu
ropczycko-sêdziszowskiego od
1 maja 2014 r. w okresie od wiosny do jesieni mundurowi bêd¹
wykorzystywali dwa motocykle –
Honda CBF 1000A.
Wyposa¿enie policjantów
w motocykle, to odpowiedŸ na
rosn¹ce natê¿enie ruchu drogowego oraz wzrastaj¹c¹ liczbê
jednoœladów, które w sezonie
wiosenno-letnim liczniej pojawiaj¹ siê na naszych drogach.
Ze wzglêdu na sw¹ wielkoœæ
i zwrotnoœæ mog¹ byæ u¿ytkowane wszêdzie tam, gdzie panuje
du¿e natê¿enie ruchu oraz tam,
gdzie radiowóz nie jest w stanie
dojechaæ. Patrole motocyklowe
mog¹ równie¿ sprawnie nadzorowaæ ruch drogowy i wykonywaæ inne zadania, zwi¹zane
z zapewnieniem bezpieczeñstwa
wszystkim u¿ytkownikom dróg.

ki Deawoo Lanos, 26-letni mieszkaniec gminy Sêdziszów Ma³opolski jad¹c w kierunku Ropczyc, na skrzy¿owaniu z ul. Rynek nie udzieli³ pierwszeñstwa
przejazdu jad¹cemu prawid³owo 20-letniemu kieruj¹cemu
motocyklem marki Suzuki.
W wyniku zderzenia pojazdów
kieruj¹cy motocyklem i 20-letni
pasa¿er, mieszkañcy gminy Sêdziszów Ma³opolski, zostali przewiezieni do szpitala, gdzie pozostali
na obserwacji. Badanie stanu
trzeŸwoœci potwierdzi³o, ¿e obaj
byli trzeŸwi.
Pracuj¹cy na miejscu policjanci wykonali oglêdziny i dokumentacjê fotograficzn¹. Prowadzone
w sprawie postêpowanie pomo¿e ustaliæ dok³adne okolicznoœci
i przyczyny zdarzenia.
Powiatowe eliminacje Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
W środę 7 maja na terenie Szkoły
Podstawowej nr 3 w Sędziszowie Małopolskim odbył się Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W zawodach udział wzięło
9 drużyn reprezentujących szkoły podstawowe i gimnazjalne. Najlepsi będą
reprezentować powiat ropczycko-sędziszowski na szczeblu wojewódzkim.
To ju¿ kolejna edycja turnieju
organizowanego przez Polski
Zwi¹zek Motorowy, Policjê, Ministerstwo Edukacji Narodowej
z Ministerstwem Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Krajow¹ Radê Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego oraz
wojewódzkie oœrodki ruchu drogowego. Niezmiennie równie¿
celem turnieju jest podniesienie
poziomu bezpieczeñstwa wœród
dzieci i m³odzie¿y, czyli najm³odszej i najbardziej nara¿onej na
niebezpieczeñstwo grupy uczestników ruchu drogowego poprzez propagowanie wiedzy
o ruchu drogowym.

W zawodach ³¹cznie wziê³o
udzia³ 9 dru¿yn, w tym 4 ze szkó³
podstawowych i 5 z gimnazjów
z powiatu ropczycko-sêdziszowskiego. Turniej rozpocz¹³ siê
o godz. 9. Ka¿da z dru¿yn musia³a siê zmierzyæ z czterema
konkurencjami: testem wiedzy
o ruchu drogowym, dwiema
praktycznymi – w miasteczku ruchu drogowego i na trudnym
technicznie torze przeszkód, ponadto uczniowie byli oceniani
z wiedzy i umiejêtnoœci z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Podobnie jak w ubieg³ym roku
nad prawid³owym przebiegiem
zawodów, zgodnym z regulaminem, czuwa³a komisja. Uczniowie z poszczególnych dru¿yn
zdobywali punkty zarówno
w klasyfikacji zespo³owej, jak i indywidualnej.
Po godzinach zmagañ i podliczeniu wyników wy³oniono zwyciêzców, którymi zostali:
W kategorii szkoły podstawowe: I miejsce Szkoła Podstawowa nr 3 w Sędziszowie Małopolskim
W kategorii szkoły gimnazjalne: I miejsce Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim.
Zwyciêzcy turnieju otrzymali
pami¹tkowe dyplomy oraz nagrody, które wrêczyli Zastêpca
Komendanta Powiatowego Policji w Ropczycach m³. insp. Józef Kie³basa oraz przedstawiciel
Starostwa Powiatowego w Ropczycach Alfred Ku³ak, Dyrektor
Wydzia³u Ochrony Œrodowiska.
Nagrody ufundowa³ Starosta
Powiatowy w Ropczycach, Wojewódzki Oœrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie oraz Automobilklub „Stomil” w Dêbicy.
Wszystkim, którzy pomogli
nam w zorganizowaniu turnieju
serdecznie dziêkujemy, a zwyciêzcom ¿yczymy powodzenia na
szczeblu wojewódzkim.
mł. asp. Dominika Parus

Wypadek w Sędziszowie Małopolskim
Ropczyccy policjanci pracowali na
miejscu zdarzenia drogowego, do którego doszło w niedzielę 4 maja 2014 r.
w Sędziszowie Małopolskim. W wyniku zderzenia dwie osoby trafiły do
szpitala.
Do zdarzenia dosz³o w niedzielê oko³o godz. 16.30 w Sêdziszowie Ma³opolskim na ul.
Jana Paw³a II. Pracuj¹cy na miejscu policjanci wstêpnie ustalili,
¿e kieruj¹cy samochodem mar- Mł. insp. Józef Kiełbasa gratuluje zwycięskiej drużynie z SP 3 w Sędziszowie Młp.
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Ogólnopolski Turniej
Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym
W poniedziałek, 28 kwietnia
2014 roku, w Szkole Podstawowej nr 3 oraz na terenie
miasteczka ruchu drogowego
odbyły się eliminacje gminne
Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym.
Na miasteczku ruchu drogowego.

W tegorocznej edycji turnieju wprowadzono kilka nowinek
regulaminowych, z których najwa¿niejsza dotyczy³a powiêkszenia sk³adu dru¿yn w kategorii
szkó³ podstawowych z trzech do
czterech osób (dwóch ch³opców i dwie dziewczynki).
W tegorocznej edycji turnieju uczestniczy³y reprezentacje
szeœciu szkó³ podstawowych (24
zawodników) oraz trzech gimnazjów (9 zawodników).
Turniej sk³ada³ siê z czterech
konkurencji: testu teoretycznego, praktycznego sprawdzianu
umiejêtnoœci udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
(zespo³owo), praktycznego
sprawdzianu umiejêtnoœci kierowania rowerem po torze przeszkód oraz praktycznego sprawdzianu umiejêtnoœci kierowania
rowerem po miasteczku ruchu
drogowego.
Testy teoretyczne opracowa³
sier¿. sztab. Tomasz Gajdek
z Komendy Powiatowej Policji
w Ropczycach, który jednoczeœnie by³ sêdzi¹ g³ównym na miasteczku ruchu drogowego we
wspó³pracy z sier¿. sztab. Grzegorzem Cioskiem. Praktyczne
umiejêtnoœci udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
sprawdza³a higienistka szkolna
p. Anna Nyzio, zaœ umiejêtnoœci
praktyczne na torze przeszkód
sprawdzali opiekunowie grup,
pod kierunkiem p. Roberta Kani.
Okaza³o siê, ¿e najwiêcej trudnoœci sprawi³ zawodnikom tor
przeszkód, a niektórym dru¿ynom tak¿e sprawdzian umiejêtnoœci udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Po blisko czterogodzinnych,
niezwykle wyrównanych zmaganiach wy³oniono zwyciêzców.
Uzyskali oni kwalifikacjê do eta-
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Izabela Ortyl i Alicja Kielar podczas konkurencji udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.

pu powiatowego turnieju, który
odby³ siê 7 maja tak¿e w Szkole
Podstawowej nr 3 w Sêdziszowie
M³p.
Klasyfikacja indywidualna:
Szkoły podstawowe:
I miejsce Amadeusz Czółno
SP nr 3 w Sędziszowie Młp.
II miejsce Mateusz Jaworski
SP w Wolicy Piaskowej
III miejsce Alicja Kielar
SP nr 3 w Sędziszowie Młp.
Szkoły gimnazjalne:
I miejsce Michał Majka
Gimnazjum w Sędziszowie Młp.
II miejsce Daniel Rogóż
Gimnazjum w Sędziszowie Młp.
III miejsce Wojciech Sroka
Gimnazjum w Czarnej Sędz.

IV miejsce Szkoła Podstawowa nr 2
w Sędziszowie Młp. (Magdalena Grędys, Julia Kicińska,
Arkadiusz Halat, Mateusz
Rogóż – op. Marta Ochał)
V miejsce Szkoła Podstawowa w Czarnej Sędz. (Judyta Feret,
Anna Przywara, Szymon
Pszeniczny, Karol Przydział –
op. Dorota Szopa)
VI miejsce Szkoła Podstawowa w Wolicy Piaskowej (Kamila Pięta,
Katarzyna Szczęch, Mateusz
jaworski, Aleksander Majka
– op. Anna Czapka)
Szkoły gimnazjalne:
I miejsce Gimnazjum w Sędziszowie
Młp. (Michał Majka, Daniel
Rogóż, Paweł Żurad – op. Lucyna Hosa)
II miejsce Gimnazjum w Czarnej Sędz.
(Sebastian Czapka, Szymon
Bryk, Wojciech Sroka – op.
Elżbieta Orzechowska)
III miejsce Gimnazjum w Zagorzycach
Górnych (Benedykt Baljon,
Jan Ochał, Maksymilian Ochał
– op. Robert Kania).
Dyplomy, puchary i nagrody
indywidualne dla zwyciêzców
ufundowane przez Burmistrza
Sêdziszowa M³p. wrêcza³ Jan
Maroñ Sekretarz Gminy.

Zwyciêskie dru¿yny ze Szko³y
Podstawowej nr 3 w Sêdziszowie
M³p. i Gimnazjum w Sêdziszowie
M³p. reprezentowa³y nasz¹ gminê w eliminacjach powiatowych
turnieju. W kategorii szkó³ podstawowych bezkonkurencyjna
okaza³a siê dru¿yna ze Szko³y
Podstawowej nr 3, pokonuj¹c
ekipy z Ropczyc i gminy Ostrów.
Indywidualnie zwyciê¿y³a Izabela Ortyl, Amadeusz Czó³no by³
trzeci, Alicja Kielar czwarta,
a Remigiusz Rak szósty. Uczniowie zdobyli cenne nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Ropczycach, WORD w
Rzeszowie i Automobilklub „Stomil” w Dêbicy, które wrêczali:
I zastêpca Komendanta Powiatowego Policji w Ropczycach m³.
insp. Józef Kie³basa oraz Alfred
Ku³ak dyrektor Wydzia³u Rolnictwa, Leœnictwa i Ochrony Œrodowiska Starostwa Powiatowego.
Ponadto zakwalifikowali siê do
fina³u wojewódzkiego turnieju,
który odbêdzie siê w dniu 23 maja w Jaæmierzu, k. Sanoka.
Gimnazjaliœci tym razem startowali z mniejszym szczêœciem
i zajêli dalsze miejsca.
AH (b)

Klasyfikacja drużynowa:
Szkoły podstawowe:
I miejsce Szkoła Podstawowa nr 3
w Sędziszowie Młp. (Alicja
Kielar, Izabela Ortyl, Remigiusz Rak, Amadeusz Czółno
– op. Patrycja Idzik)
II miejsce Szkoła Podstawowa w Będziemyślu (Oliwia Jakubek,
Aleksandra Moskwa, Bartłomiej Birkowski, Jan Owsiany
– op. Elżbieta Orzechowska)
III miejsce Szkoła Podstawowa w Kawęczynie Sędz. (Aleksandra
Filipek, Karolina Pipała, Mikołaj Buraś, Przemysław Dudek – op. Elżbieta Orzechow- Zwycięska drużyna z Gimnazjum w Sędziszowie Młp. z opiekunem i organizatorami turska)
nieju.
Fot (3) B. Czapka
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Sto lat, niech żyją nam!

Złote gody
W dniu 24 kwietnia 2014 r. w sali lustrzanej Domu Kultury
w Sędziszowie Młp. odbyła się uroczystość wręczenia „Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” dla 23 par z terenu
miasta i gminy Sędziszów Młp., które przeżyły minimum
50 lat w jednym związku małżeńskim.
Uroczystej dekoracji Jubilatów, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokona³
Burmistrz Sêdziszowa M³p. Pan
Kazimierz Kie³b. Jubilatom licznie towarzyszyli cz³onkowie rodziny, ponadto w uroczystoœci
wziêli udzia³: Tadeusz Hulek –
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
w Sêdziszowie M³p., ks. Ryszard
Lis – Proboszcz Parafii NNMP
w Sêdziszowie M³p., Kazimierz
Popielarz – Dyrektor MGOK
w Sêdziszowie M³p., Alicja Szarek – Kierownik USC w Sêdziszowie M³p., Anna Rozwadowska – Z-ca Kierownika USC w Sêdziszowie M³p.
Burmistrz Kazimierz Kie³b
sk³adaj¹c ¿yczenia dostojnym Jubilatom powiedzia³: Te piêædziesi¹t
lat to 18300 dni i nocy spêdzonych
razem. Dziœ, gdy spotykacie siê Pañstwo ze swoimi najbli¿szymi, dominuj¹c¹ rzecz¹ s¹ wspomnienia.

Jestem przekonany, ¿e ka¿da Pani
i ka¿dy Pan z dostojnych Jubilatów
przypomina sobie to pierwsze spotkanie, pierwsze spojrzenie, pierwszy
dotyk d³oni, a potem koœció³, œlub
i wesele. A potem te tysi¹ce dni, spêdzonych razem, dni, które mia³y swoje
blaski i swoje cienie – jak zawsze
w ¿yciu towarzyszy nam œmiech, radoœæ, ale czasem s¹ równie¿ ³zy i zmartwienia. Pañstwo wszystko to pokonaliœcie i dziœ œwiêtujecie jubileusz piêædziesiêciolecia.
W imieniu odznaczonych podziêkowania organizatorom
uroczystoœci z³o¿y³ Pan Stefan
Kozak.
W programie artystycznym
wyst¹pi³a kapela podwórkowa
„Paka Sêdzisza”, która œpiewa³a
¿artobliwie:
Lat piêædziesi¹t to szmat czasu,
co ulecia³ jak motylek
By³y wzloty i upadki,
trudne i szczêœliwe chwile.

Gratulacje od Przewodniczącego Rady Miejskiej Tadeusza Hulka dla państwa Tadeusza i Marii Bochenków.
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Burmistrz Kazimierz Kiełb odznacza państwa Władysławę i Eugeniusza Alberskich.
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Złote Gody obchodzili:
Alberski Eugeniusz i Władysława z Sędziszowa Młp.
Basara Stefan i Janina z Kawęczyna Sędz.
Bochenek Tadeusz i Maria z Sędziszowa Młp.
Charchut Stanisław i Zofia z Borku Wielkiego
Charchut Stanisław i Genowefa z Zagorzyc
Chmiel Eugeniusz i Wanda z Czarnej Sędz.
Cholewa Jan i Emilia z Sędziszowa Młp.
Drozd Ludwik i Maria z Borku Wielkiego
Guzy Emil i Maria z Czarnej Sędz.
Idzik Tadeusz i Irena z Sędziszowa Młp.
Koza Stanisław i Barbara z Wolicy Piaskowej
Kozak Stefan i Zofia z Sędziszowa Młp.
Makuch Stanisław i Zofia z Sędziszowa Młp.
Malski Bronisław i Stanisława z Zagorzyc
Marcinek Edward i Monika z Sędziszowa Młp.
Parys Ignacy i Stanisława z Góry Ropczyckiej
Piwowar Zdzisław i Danuta z Krzywej
Róg Kazimierz i Zofia z Zagorzyc
Sroka Józef i Helena z Sędziszowa Młp.
Stokłosa Jan i Zuzanna z Klęczan
Szplitt Mieczysław i Bożena z Sędziszowa Młp.
Świder Stanisław i Katarzyna z Krzywej
Wrona Ryszard i Elżbieta z Sędziszowa Młp.

Z³ote gody, z³ote gody,
siê zdarzaj¹ dosyæ rzadko,
lat piêædziesi¹t wytrzymali razem
z sob¹ dziadek z babk¹.
Z³ote gody, z³ote gody,
dziadek te¿ by³ kiedyœ m³ody
i dlatego z³ota babka do tej pory
kocha dziadka.

Ze wzglêdu na stan zdrowia nie
wszyscy Jubilaci mogli uczestniczyæ w uroczystoœciach. Medale
i upominki przekazano im w terminie póŸniejszym.
Gratulujemy Szanownym Jubilatom!

Wszyscy Jubilaci otrzymali upominki z rąk pani Alicji Szarek Kierownik USC.
Fot. (4) R. Ciołkosz.
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W dniu św. Floriana, patrona
strażaków, druhowie ze
Szkodnej obchodzili uroczystości związane z przekazaniem i poświęceniem samochodu pożarniczego oraz kapliczki umieszczonej na ścianie miejscowej remizy.
Uroczyst¹ mszê œw. z tej okazji
odprawi³ w koœciele parafialnym
w Zagorzycach Górnych ks. proboszcz Leszek Saczek, który po
nabo¿eñstwie poœwiêci³ samochód, a nastêpnie przed budynkiem Domu Stra¿aka w Szkodnej kapliczkê z p³askorzeŸb¹ œw.
Floriana, wykonan¹ i ufundowan¹ przez Stanis³awa Wozowicza z Góry Ropczyckiej. Symbolicznego przekazania samochodu, zakupionego z bud¿etu gminy, dokonali Burmistrz Kazimierz Kie³b i Przewodnicz¹cy
Rady Tadeusz Hulek. W imieniu
jednostki OSP Szkodna samochód odebra³ wiceprezes Józef
Drozd. Prezentacji pojazdu dokona³ naczelnik jednostki druh
Andrzej Czaja.
Wyró¿niaj¹cym siê stra¿akom,
Z-ca Burmistrza El¿bieta Œwiniuch i Prezes Zarz¹du MiejskoGminnego Zwi¹zku OSP Eugeniusz Alberski, wrêczyli medale
i odznaczenia. ¯yczenia druhom
z okazji ich œwiêta przekazali
obecni na uroczystoœciach pos³owie RP Stanis³aw O¿óg i Kazimierz Moskal, Bogus³aw Kmieæ
w imieniu Marsza³ka Województwa, Burmistrz Kazimierz Kie³b,
Eugeniusz Alberski, Stanis³aw
Wozowicz oraz m³. bryg. £ukasz
Szopa w imieniu Komendanta
Powiatowego PSP w Ropczycach.
OSP w Szkodnej, jest kolejn¹
w naszej gminie, która w ostatnich latach zosta³a doposa¿ona
w nowoczesny samochód do

Święto strażackie w Szkodnej

Obecny na uroczystości poseł Stanisław
Ożóg oprócz życzeń przekazał strażakom
figurkę św. Floriana.

Poczet sztandarowy jednostki z nowym samochodem.

dzia³añ ratowniczo gaœniczych.
Dla jednostki tej zakupiono lekki samochód po¿arniczy Toyota
Hiace 2.5, z napêdem 4x4, rok
produkcji 2008, przebieg

Burmistrz Kazimierz Kiełb symbolicznie przekazuje samochód pożarniczy na ręce wiceprezesa OSP Szkodna Józefa Drozda.
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Ks. proboszcz Leszek Saczek poświęcił płaskorzeźbę św. Floriana.

105.000 km, dostosowany do
celów po¿arniczych przez firmê
BONEX z Kamienicy Polskiej,
posiada silnik o mocy 120 KM
i mo¿e zabraæ 6-osobow¹ za³ogê.

Œrodki na zakup tego pojazdu pochodzi³y z bud¿etu gminy Sêdziszów M³p. w wysokoœci 52.470 z³.
i OSP Szkodna – 8.000 z³.
MI

Z-ca Burmistrza Elżbieta Świniuch i Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP
Eugeniusz Alberski, wręczyli medale i odznaczenia zasłużonym druhom ze Szkodnej.
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ZST-W w Trzcianie pełen pomysłów
Fryzjerstwo plus kosmetyka ciała, to oferta dla gimnazjalistów już od 1 września 2014 roku. W ZSTW w Trzcianie od
kilku lat prężnie rozwija się Technikum Usług Fryzjerskich.
Niedawno oddano do użytku młodzieży kolejną, wspaniale
wyposażoną pracownię.
To dopiero początek, planowanego długofalowego rozwoju
tego kierunku. Jakie niespodzianki w kolejnym roku szkolnym czekają na uczniów?

Pracownia kosmetyczna.

kum Us³ug Fryzjerskich wyposa¿yæ w dodatkow¹ wiedzê z zakresu kosmetologii. To pytanie zadawaliœmy sobie od dawna.
W marcu ubieg³ego roku pomys³
zacz¹³ przeradzaæ siê w rzeczywistoœæ. Wówczas dowiedzia³em
siê, ¿e istnieje mo¿liwoœæ z³o¿enia wniosku w Wojewódzkim
Urzêdzie Pracy w tzw. Komponencie Ponadnarodowym, bêd¹cym czêœci¹ du¿ego projektu
„Podkarpacie stawia na Zawodowców”. Tutaj otworzy³y siê
du¿e mo¿liwoœci dla uatrakcyjnienia specjalizacji zawodowych
w naszym Zespole Szkó³ poprzez
uzyskanie funduszy europejskich na specjalistyczne wyposa¿enie gabinetu. Jako jedna
z trzech szkó³ w województwie
podkarpackim opracowaliœmy
dwa projekty. Maj¹c wspania³ego partnera w Anglii, szko³ê która kszta³ci w zawodach fryzjerskim i kosmetycznym, postanowiliœmy z angielskimi przyjació³mi opracowaæ i zrealizowaæ proGeneza kierunku – kosmetologia
Dlaczego zatem nie mo¿na, jekt „Kosmetyka Cia³a” na nienaszych absolwentów Techni- bagateln¹ kwotê 160 tys. z³.

Realizacja innowacji we współpracy
z angielskim partnerem
Niedawno trzech naszych nauczycieli odby³o sta¿ w Anglii,
gdzie opracowywali program
nauczania oraz uczyli siê obs³ugi najnowoczeœniejszego sprzêtu kosmetycznego. W czerwcu
grupa 15 uczniów TUF wyjedzie
do Anglii, gdzie pod okiem nauczycieli z tamtej szko³y, testowaæ siê bêdzie niektóre dzia³y
programu. Od wrzeœnia przyst¹pimy do realizacji kolejnej innowacji pedagogicznej o nazwie
„Kosmetyka cia³a” w wymiarze po
2 godz. tygodniowo w kl. II
i 2 godz. w kl. III. Wynagrodzenie nauczycielom za godziny na
realizacjê innowacji finansuje
jednostka samorz¹dowa prowadz¹ca ZST-W w Trzcianie, czyli
Powiat Rzeszowski.
W ramach realizacji projektu
bêdziemy mogli wspaniale wyposa¿yæ pracowniê kosmetyczn¹,
w najnowoczeœniejszy sprzêt do
kosmetyki cia³a za kwotê ok.
70 tys. z³. Pomieszczenie na now¹
pracowniê ju¿ zosta³o wyremon-

Dodatkowe kwalifikacje zawodowe
W wielu kierunkach kszta³cenia które prowadzimy, staramy
siê wyposa¿aæ m³odzie¿ w dodatkowe kwalifikacje, które nie s¹
ujête w obowi¹zuj¹cych Podstawach Programowych:
– w Liceum Ogólnokszta³c¹cym – „Po¿arnictwo”,
– w Technikum Weterynaryjnym – „Hipoterapiê” oraz
„”Jazdê konn¹”,
– w Technikum Us³ug Fryzjerskich – „Wiza¿”.
Od roku szkolnego 2014/2015
przybêdzie „Kosmetyka cia³a”.
Takiego kierunku kszta³cenia
zawodowego nie ma (jak dotychczas) w ¿adnej tego typu szkole.
W naszym kraju nie istnieje mo¿liwoœæ kszta³cenia w zawodowym
Technikum Us³ug Kosmetycznych na poziomie szko³y ponadgimnazjalnej. Kierunek ten
mo¿e byæ prowadzony dopiero
na poziomie szko³y policealnej.

towane, a w nied³ugiej przysz³oœci bêdzie te¿ sauna i jacuzzi.
Współpartnerstwo z Turkami
Drugi projekt opracowany
wraz z tureckim partnerem adresowany jest do uczniów tutejszego Technikum ¯ywienia
i Us³ug Gastronomicznych,
a jego temat brzmi „Potrawy
z baraniny kuchni tureckiej i polskiej”. Podobnie jak poprzedni
zakoñczy siê opracowaniem
i wdro¿eniem programu nauczania kolejnej innowacji pedagogicznej, doposa¿eniem klasopracowni w specjalistyczny
sprzêt oraz dwutygodniowym
sta¿em naszych uczniów i nauczycieli w szkole partnerskiej
w Turcji.
Jestem przekonany, ¿e recept¹
na sukces wspólny jest: mieæ pomys³y, wierzyæ w to, co siê robi,
mieæ przekonanie, ¿e jest to wartoœciowe, mieæ w sobie upór
i wytrwa³oœæ, byæ pracowitym i
systematycznym… nie zra¿aæ siê
trudnoœciami, ale przede wszystkim trzeba pracowaæ. Tylko ciê¿ka praca ca³ej kadry pedagogicznej mo¿e doprowadziæ do sukcesu. W naszej szkole sukces jest
standardem, przynosz¹cym wymierne korzyœci uczniom, nauczycielom i jest to splendor dla
szko³y i Starostwa Powiatowego
w Rzeszowie, na Podkarpaciu
i w kraju.
Janusz Jakubek

Nowa pracownia fryzjerska.
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Laureaci konkursu z opiekunami i organizatorami.

Finał LEŚNYCH OPOWIEŚCI
W dniu 14 kwietnia 2014 r.
w Szkole Podstawowej im. ks.
Władysława Świdra w Czarnej Sędz. odbył się finał wojewódzkiego konkursu „Leśne
opowieści”. Konkurs zorganizowany został w ramach projektu „Zielona Śpiewająca
Wyspa”, realizowanego dzięki grantowi finansowanemu
z Funduszu Naturalnej Energii. Grant przyznany został
Szkole Podstawowej w Czarnej Sędz. na podstawie konkursu, którego organizatorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Szko³a w Czarnej Sêdz. goœci³a przedstawicieli ponad 50
szkó³ i przedszkoli z województwa podkarpackiego. Konkurs
by³ objêty patronatem Podkarpackiego Kuratora Oœwiaty
i medialnym patronatem Telewizji Rzeszów. Na finale obecni
byli przedstawiciele Zarz¹du
Okrêgu Polskiego Zwi¹zku
£owieckiego w Rzeszowie i Ko³a
£owieckiego „Podgorza³ka”,
Nadleœnictwa G³ogów Ma³opolski, Gminy Sêdziszów Ma³opolski, Rady Rodziców i Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kultury i Oœwiaty w Czarnej Sêdziszowskiej oraz sympatycy i znawcy przyrody. Obecne by³y media: TV Sêdziszów, Radio Rzeszów i Radio Via.
Konkurs odbywa³ siê w dwóch
kategoriach: prac plastycznych
oraz literackiej.
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Wszyscy uczestnicy finału otrzymali sadzonki drzew.

Grupa I-III
W konkursie plastycznym wziê³o udzia³ 370 uczniów z 38 szkó³ I miejsce – Michał Żuczek (SP Pogwizdów Nowy)
województwa podkarpackiego.
Spoœród nades³anych prac ko- II miejsce – Marcelina Rączy (SP
Trzciana)
misja wy³oni³a najlepsze i nagrodzi³a je w trzech kategoriach wie- III miejsce – Mateusz Nazimek (ZS
Góra Ropczycka)
kowych:
Wyróżnienia – Zuzanna Król (SP Budy
Głogowskie), Anita Szpara (ZS Góra
Grupa przedszkolna:
Ropczycka), Patrycja Jakson (SP
I miejsce – Maja Kluz (PP nr 5
Wola Ociecka), Mikołaj Przypek (SP
w Rzeszowie), Adrian Czyż (PP
Boreczek), Krystian Depa (ZS Trzcianr 2 w Sędziszowie Młp.)
na), Klaudia Ruszel (SP Czarna SęII miejsce – Joanna Magdoń (ZS Góra
dziszowska), Julia Zięba (SP Budy
Ropczycka), Alicja Chomiak (PP
Głogowskie), Dawid Mazur (SP Kanr 2 Sędziszów Młp.)
węczyn), Karolina Mazur (SP PustIII miejsce – Edyta Bizoń (SP nr 3
ków), Nikoletta Duduś (SP Wolica
Sędziszów Młp.), Emilia Zięba
Piaskowa)
(SP Budy Głogowskie)
Wyróżnienia – Szymon Kawalec (SP
Grupa IV-VI
Trzciana), Barbara Rzepka (PP
nr 33 Rzeszów), Malwina Baran I miejsce – Daria Pazdan (SP Zagorzyce Dolne)
(PP w Wolicy Ługowej), Aleksandra Oleś (SP nr 3 Sędziszów Młp.), II miejsce – Katarzyna Szczęch (ZS
Wolica Piaskowa)
Maksymilian Dowhan (PP nr 1 Rzeszów), Oliwia Skiba (SP Szkodna), III miejsce – Natalia Fic (ZS Gnojnica
Wola)
Hanna Dybaś (PP nr 6 Rzeszów)

Wyróżnienia – Klaudia Michałek (SP
Krzywa), Maksymilian Przypek (SP
Borek Wielki), Agata Drozd (SP Będziemyśl), Paulina Broda (SP Szkodna), Weronika Derendarz (SP Lutoryż), Dominika Maduzia (ZS Nagawczyna), Julia Mazurkiewicz (SP nr10
Rzeszów), Łucja Mazur (SP Werynia), Gabriela Michalak (SP Mogielnica), Agata Bieś (ZS nr5 Ropczyce), Jagoda Szczęsny (ZS nr 23
Rzeszów), Martyna Pięta (SP Bratkowice), Judyta Feret (SP Czarna
Sędziszowska), Wiktoria Brzuszek
(ZS Pogwizdów Nowy), Agata Róg
(SP Zagorzyce Dolne), Weronika Blicharz (SP Kawęczyn), Weronika
Wtykało (SP Styków).
W czasie uroczystej gali w dniu
14. kwietnia zaprezentowali sw¹
twórczoœæ tak¿e uczestnicy konkursu literackiego. Komisja
w sk³adzie: Burmistrz Sêdziszowa M³p. Kazimierz Kie³b, Proboszcz Parafii Czarna Sêdz. ks.
Edward Brzana, Prezes PZ£
okrêg w Rzeszowie Zdzis³aw Siewierski, nauczyciel jêzyka polskiego w Szkole Podstawowej
w Czarnej Sêdz. Dorota Jarz¹b
wy³oni³a laureatów konkursu:
I miejsce – Katarzyna Kiebała (SP
Krzywa)
II miejsce – Agnieszka Mikołajewska
(SP nr 23 Rzeszów)
III miejsce – Natalia Gul (SP Kolbuszowa)
Wyróżnienia – Wiktoria Drabik, Grzegorz Gołojuch, Aleksandra Kmieć,
Renata Książek, Natalia Kurdziel,
Agnieszka Mikołajewska, Inga
Rydz, Zuzanna Styka, Natalia Wajda, Patryk Ziobro, Joanna Żurek.
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Gość oczekiwany
W niedzielę, 13 kwietnia br., na scenie MGOK w Sędziszowie Młp., uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II przedstawili sztukę teatralną pt. „Gość oczekiwany” w oparciu o dramat Zofii Kossak. Przedstawienie było
jednym z elementów przygotowania się społeczności szkolnej do uroczystości kanonizacji bł. Jana Pawła II.
Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II jako
wikary w swojej pierwszej parafii w Niegowici wystawi³ tê sztukê wraz z za³o¿on¹ przez siebie
grup¹ teatraln¹. W ten sposób
uczniowie przypomnieli o teatralnych zainteresowaniach
swojego patrona oraz w ciekawej formie przybli¿yli wartoœci,
które g³osi³.
„Goœæ oczekiwany” to historia
dwóch rodzin – ubogiego Józefa Kurka oraz bogatego m³ynarza Filipa. Bohaterowie wraz ze
swoimi bliskimi oczekuj¹ nadejœcia tytu³owego goœcia, czyli Jezusa z „drewnianej figurki pod
lasem”. Pobo¿ny Józef traktuje
obietnicê Jezusa jako zaszczyt,
niepojête szczêœcie i honor, zaœ
pazerny Filip liczy, ¿e wizyta przyniesie mu maj¹tkowe korzyœci.

Jednak bez wzglêdu na zapatrywania bohaterów oraz ich stosunek do wiary, Jezus zgodnie
z zapowiedzi¹ zjawia siê zarówno w lichej chacie pod postaci¹
Dziada, jak i piêknym m³ynie
w postaci sierotki. „Jednak ma³o
gdzie d³u¿ej zostaje, a obdarza
wszystkich ich w³asn¹ miar¹…”.
Biedakowi odwdziêcza siê za
goœcinê uzdrowieniem córki
Zosi oraz skrzyni¹ z³otych monet, natomiast bogacza doœwiadcza nieszczêœciem – zniszczeniem m³yna za nieudzielenie
schronienia.
Fenomen sztuki polega na uniwersalnoœci jej przes³ania. Problemy, które poruszy³a autorka
pozostaj¹ nadal aktualne. Sama
pisa³a o tej sztuce tak: „Bajka ta
jest obrazem dramatu, jaki co-

dziennie i na ca³ym œwiecie rozgrywa siê pomiêdzy Bogiem
a ludŸmi. Bóg nieustannie przychodzi do ludzi, narzuca siê im.
Odtr¹cony powraca wielokrotnie. Ludzie, którzy przyjmuj¹ Go
w prostocie i bezinteresownej
mi³oœci, s¹ przezeñ obdarowani
hojn¹, op³ywaj¹c¹ miar¹, s¹
szczêœliwsi ni¿ mogli wymarzyæ.
Natomiast biada tym, którzy
pragn¹ widzieæ Boga dla spodziewanych korzyœci lub podporz¹dkowania Go innemu panu”.
Spektakl zosta³ obejrzany
z zainteresowaniem zarówno
przez dzieci, nauczycieli, pra-

cowników szko³y, jak i rodziców
i dziadków uczniów. Wzruszenie,
a zarazem radoœæ widoczna na
twarzach ogl¹daj¹cych, to najwy¿szy dowód, ¿e spektakl podoba³ siê wszystkim. Œwiadczy³y te¿
o tym gromkie brawa jakie otrzymali aktorzy po skoñczonym
przedstawieniu.
Spektakl przygotowa³y panie:
Teresa Patro i Agata Tabaczyñska-Mazan.
Uwagê przykuwa³a tak¿e piêkna scenografia, wykonana przy
pomocy pani El¿biety Chor¹¿y
z MGOK w Sêdziszowie M³p.
Elżbieta Bąkowska

„Któryś wywiódł spod ziemi źródła i strumienie, i drzewa (…)”

W poetyckiej uwerturze lirycznej koñcz¹cej widowisko m³odzie¿ podziêkowa³a Papie¿owi
s³owami: Pamiêtamy Twe serce
otwarte dla ludzi oraz wykonaniem
pieœni „Abba Ojcze”. Blisk¹ wiêŸ
Polaków z Janem Paw³em II podsumowa³y s³owa piosenki „Zostañ z nami” w interpretacji Izabeli Skoczek.
Spektakl dostarczy³ widzom
wielu wzruszeñ, pozwalaj¹c ponownie prze¿yæ wraz z Œwiêtym
Janem Paw³em II lata jego kap³añstwa i pontyfikatu.

„Nie lêkajcie siê” utrwalona

27.04.2014 r. w Watykanie na Placu św. Piotra odbyła się ka- w pieœni wykonanej przez absolnonizacja błogosławionego Jana Pawła II. Papież Polak wentów i chór gimnazjalny przy
w tym dniu został ogłoszony świętym Kościoła Katolickiego. wspó³udziale orkiestry z³o¿onej
Wpisanie naszego wielkiego
rodaka w poczet œwiêtych sta³o
siê okazj¹ do uczczenia Karola
Wojty³y monta¿em poetyckomuzycznym, który mieszkañcy
Sêdziszowa mogli obejrzeæ
w Domu Kultury w dniu kanonizacji o godzinie 17.00.
Program poœwiêcony Œwiêtemu Janowi Paw³owi II przygotowali uczniowie i absolwenci Gimnazjum im. K. K. Baczyñskiego
wed³ug scenariusza opracowanego przez nauczycieli: Annê Paœciak, Renatê Szosteck¹, Wiolettê Plutê i ks. Marcina Stachnika.
Aran¿acjê muzyczn¹ i wystêp
chóru przygotowa³ pan Pawe³
Gnacek. Pani Edyta Winkowska
zajê³a siê opracowaniem lirycznych uk³adów tanecznych, zaœ
pani El¿bieta Chor¹¿y zadba³a
o wystrój sceny. Slajdy i filmy ilustruj¹ce ¿ycie Papie¿a przygotowali uczniowie: Pawe³ Bocheñski i Bart³omiej Pazdan.
G³ówn¹ koncepcj¹ monta¿u
by³o przedstawienie ¿ycia i do-
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konañ wielkiego Polaka s³owami poezji – tworzonej zarówno
przez Niego, jak i dla Niego – na
tle prezentacji slajdów wzbogaconej muzyk¹ i tañcem.
S³owa Jeœli chcesz znaleŸæ Ÿród³o,
musisz iœæ do góry pod pr¹d pochodz¹ce z „Tryptyku rzymskiego”
rozpoczê³y liryczn¹ opowieœæ
o ¿yciu Karola Wojty³y zakoñczon¹ wzruszaj¹c¹ interpretacj¹
muzyczn¹ piosenki „Strumieñ”
w wykonaniu absolwentki Gimnazjum, Magdaleny Bia³oruskiej.
Kolejna ods³ona dotyczy³a sierocej m³odoœci przysz³ego papie¿a i jego modlitw o w³aœciwy wybór drogi ¿ycia, czego wyrazem
sta³a siê pieœñ pt. „Wie¿a modlitwy” w porywaj¹cym wykonaniu
Oliwii Œwider.
Stojê przy wejœciu do Sykstyny –
tymi oto s³owami w swojej dojrza³ej interpretacji Szymon Dorak odmalowa³ refleksje Karola
Wojty³y stoj¹cego na progu swojego pontyfikatu, którego wiod¹cym przes³aniem sta³a siê myœl

z fletów i skrzypiec.
Ziemio moja rodzinna jesteœ wielka wielkoœci¹ swoich synów – tak
rozpoczê³a siê czêœæ poœwiêcona ukochanej i tak zawsze obecnej w ¿yciu Jana Paw³a II OjczyŸnie, któr¹ musia³ opuœciæ powo³any przez kardyna³ów na biskupa Rzymu. Dzieci s¹ uœmiechem nieba powierzonym ziemi – mówi³
w jednej z homilii o najm³odszych, których uzna³ za radoœæ
Koœcio³a. W podziêkowaniu za
ufnoœæ i wiarê przed publicznoœci¹ zaprezentowali siê najm³odsi
adepci sceny: Emilka Skoczek,
Maciek Szostecki i Micha³ek Pluta.
Mi³oœæ nie jest przygod¹. Trzeba
uczyæ siê mi³oœci z dnia na dzieñ,
z roku na rok – to puenta poruszaj¹ca problem mi³oœci i odpowiedzialnoœci koñcz¹ca inscenizacjê fragmentu dramatu Karola Wojty³y „Przed sklepem jubilera”. Prawdziwie aktorskie kreacje stworzyli tu: Oliwia Œwider
i £ukasz Oleœ.

Udział wzięli: absolwenci – Magdalena
Białorucka, Izabela Skoczek, Oliwia Świder, Emilia Róg, Justyna Drozd, Andrzej
Drozd, Łukasz Oleś; gimnazjaliści – Aleksandra Ozga, Barbara Myzia, Dominika
Przydział, Anna Twardowska, Magdalena Żegleń, Daria Warzocha, Daria Dąbrowska, Sylwia Grabowska, Anita Kluk, Marta
Kluk, Szymon Dorak, Maciej Patro, Michał Patro, Karol Jasek. Taniec: Gabriela
Białek, Karolina Wozowicz, Katarzyna
Róg, Aleksandra Maciołek. Orkiestra:
Katarzyna Wojton, Joanna Mitek, Monika Mielniczuk, Lidia Ochał, Wioletta Basara, Ewa Charchut, Konrad Gnacek.
Anna Paściak
Renata Szostecka
Wioletta Pluta
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NASZE KLIMATY

Dni krzyżowe
Hen- na ugorach, kêdy cisza klêka
I zbiera noc¹ opad³e gwiazd kwiaty…
Schylona wiekiem stoi Bo¿a Mêka,
B³ogos³awi¹ca i niwy, i chaty.
Czasem pod krzy¿em czyjaœ dobra rêka
Wianek zawiesi lub garœæ kwiecia rzuci
I znowu sama stoi Bo¿a Mêka,
A wiatr jej polny Gorzkie ¯ale nuci.
(Franciszek Wojtyga)
W dawniejszych czasach Bo¿¹
Mêk¹ zwano przydro¿ne krzy¿e,
„stawiane” zwykle na odludziu,
na mogi³ach, wœród pól, zaroœli
lub przy rozstajnych drogach.
Pocz¹tkowo umieszczano emblematy Mêki Pañskiej oraz odpowiednie napisy w jêzyku polskim i ³aciñskim. Z biegiem lat
przytwierdzano figury Ukrzy¿owanego wyrzeŸbione w drewnie
lub wyciête z blachy. Krzy¿e takie upamiêtnia³y wa¿ne dla
mieszkañców wydarzenia – niejednokrotnie tragiczne. Mia³y
znaczenie ochronne, ich zadaniem by³o odpêdzenie wszelkiego z³a, z³owrogich duchów, czarów i demonów. Dawniej za miejsca niebezpieczne uwa¿ano

m.in. obrze¿a lasów, rozstajne
drogi, granice wsi, tereny, na których w przesz³oœci dokonano
okrutnych zbrodni. Czêsto zatem wi¹¿¹ siê z nimi ludowe podania i legendy.

W maju ludzie przyozdabiali
krzy¿e podobnie jak figury i kapliczki: wst¹¿kami, wianuszkami
i bukiecikami kwiatów. Szanowali owe oznaki wiary, troszczyli siê
o nie, naprawiali w razie potrzeby. Przy nich zatrzymywali siê
w drodze do pracy, by cich¹ moNie wypowiem s³owem,
Nie wyœpiewam pieœni¹
dlitw¹ prosiæ o ³aski, b¹dŸ dziêkowaæ za ju¿ otrzymane. Przy
Polnej samotnoœci
nich ¿egnano zmar³ego niesioNad dal¹ bezkresn¹ (…)
Nie wyœpiewam pieœni¹,
nego na cmentarz. Zwyczajowo
ka¿dy przychodz¹cy do danej
Nie wypowiem s³owem
miejscowoœci lub j¹ opuszczaj¹Twej mi³oœci, któr¹ splot³em
cy powinien w pobli¿u krzy¿a
Koron¹ cierniow¹
(Józef Barañski) pozostawiæ cierniow¹ ga³¹zkê

Wojewódzki Konkurs Wiedzy Normalizacyjnej
Dnia 18 marca 2014 roku w Zespole Szkół w Sokołowie Młp. odbył się finał Wojewódzkiego
Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej.
Honorowy patronat nad konkursem obj¹³ Polski Komitet
Normalizacyjny, Kuratorium
Oœwiaty w Rzeszowie oraz Starosta Rzeszowski. Organizatorem konkursu by³ Zespó³ Szkó³
w Soko³owie M³p.
W etapie wojewódzkim udzia³
wziê³o 22 uczniów, którzy wczeœniej uzyskali czo³owe miejsca
w etapach szkolnych w naszym
województwie. Wœród finalistów
znalaz³y siê uczennice sêdziszowskiego Liceum z klasy 2c: Adrianna Piwowar, Magdalena Kot
i Aneta Szczepan
Podczas fina³u wojewódzkiego uczestnicy wys³uchali bardzo
ciekawego wyk³adu na temat
rozwoju normalizacji i jej znaczenia w ¿yciu codziennym wyg³oszonego przez przedstawiciela PKN dr in¿. Zygmunta Niechodê.
Fina³owa rozgrywka polega³a
na rozwi¹zywaniu testu. Do wy-
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np. g³ogu, dzikiej ró¿y, tarniny,
ostrê¿yny – symbole trosk, zgryzot i cierpienia. Przez trzy kolejne dni, jakie poprzedzaj¹ uroczystoœæ Wniebowst¹pienia Pañskiego lud z powag¹ obchodzi³
niegdyœ tzw. Dni Krzy¿owe. Odbywa³y siê wtedy b³agalne msze
oraz procesje wiod¹ce przez
pola ku przydro¿nym krzy¿om.
Zgromadzeni wierni w modlitwach, pieœniach i litaniach prosili Boga o pomyœlne urodzaje.
W pierwszym dniu b³agano
o ³aski dla zasiewów, w drugim –
o uœwiêcenie pracy ludzkiej,
w trzecim – modlono siê za g³oduj¹cych. Proszono Pana, by we
w³aœciwym czasie zsy³a³ ¿yciodajne deszcze, chroni³ przed susz¹,
gradem i powodziami. Uroczyste obchody Dni Krzy¿owych
zainicjowa³ oko³o 450 roku
œw. Mamert, biskup Vienne
w Galii. W tym czasie miasto nawiedza³y liczne nieszczêœcia, nieurodzaje, trzêsienia ziemi i po¿ary. Trwaj¹ce trzy dni ¿arliwe
modlitwy i procesje sprawi³y, i¿
w okolicy nasta³ spokój. Z czasem takie plenerowe mod³y (regationes) przesz³y do liturgii
i upowszechni³y siê w ró¿nych
krajach. Podczas procesji kap³ani b³ogos³awili pola i kropili je
wod¹ œwiêcon¹. Szczególnego
wymiaru nabiera³a tutaj modlitwa: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”.

Jeno gdy jesieñ idzie przez zagony
W warkoczach z³otych,
Finalistki Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej z LO.
Wst¹¿k¹ mgie³ zwi¹zanych,
³onienia laureatów niezbêdna konkursu otrzymali cenne na- Nad Bo¿¹ Mêk¹ ko³uj¹ce wrony
okaza³a siê dogrywka. Wœród grody, a wszyscy uczestnicy kon- Ca³uj¹ w locie Chrystusowe rany.
(F. Wojtyga)
najlepszych znalaz³a siê Aneta kursu otrzymali pami¹tkowe dySzczepan, która ukoñczy³a kon- plomy oraz upominki ufundoTekst i ilustracja Maria Wilczok
kurs z wyró¿nieniem. Laureaci wane przez organizatorów.
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Władysław Węglowski
– patron Szkoły Podstawowej nr 2 w twórczości uczniowskiej
Uważny Czytelnik już sięga
myślami wstecz. W Biuletynie
Sędziszowskim nie jeden raz
debiutowali uczniowie sędziszowskiej szkoły „DWÓJKI”,
którzy później zdobywali laury w renomowanych konkursach poetyckich.
Tym razem trzy dzielne uczennice, a to: Sara K³os, Zuzanna
Kapusta i Aleksandra Kmieæ
wziê³y udzia³ w Wojewódzkim
Konkursie Poetyckim „Leœne
Opowieœci”. Aleksandra Kmieæ
odnios³a sukces i zdoby³a wyró¿nienie ale cieszy fakt, ¿e pojawi³y siê ma³e poetki, które zajmuj¹
siê sztuk¹ tworzenia. Swoje,
mo¿e na razie, skromne literacko wierszyki, publikuj¹ w szkolnej gazetce, wierzê jednak, ¿e
jeszcze zaistniej¹ w KRAINIE
POEZJI.
Tym razem uczennice postanowi³y zmierzyæ siê z nie³atwym
tematem.
Czy W³adys³aw Wêglowski, patron szko³y, mo¿e uczyæ mnie
patriotyzmu? Czy myœlê o nim
tylko w sensie historycznym?

Z lewej córka Władysława Węglowskiego, Krystyna Kalinka.

Swoje przemyœlenia zamieœci³y w osobistych wierszykach nawi¹zuj¹cych do rocznicy nadania imienia Szkole Podstawowej
nr 2. Wydarzenia ku pamiêci
W³adys³awa Wêglowskiego, a to
msza œw. oraz monta¿ poetyckomuzyczny, mia³y miejsce dn.
9 maja 2014 r. w koœciele parafialnym pod wezwaniem Narodzenia NMP w Sêdziszowie M³p.
Honorowym goœciem uroczystoœci by³a córka Patrona – pani

Krystyna Kalinka, która ze wzruszeniem obserwowa³a wystêpy
uczniów.
Wszyscy zgromadzeni w koœciele mieli tak¿e mo¿liwoœæ przypomnienia sobie niezwyk³ego
pontyfikatu Jana Paw³a II, który
w chwili obecnej, jako Œwiêty,
mo¿e mieæ znacz¹cy wp³yw na
¿ycie ka¿dego Polaka.
A jak teraz postrzegaj¹ W³adys³awa Wêglowskiego nastolatki? Oto ich rozwa¿ania:

WIELU LUDZI,
WIELU BOHATERÓW
Jest wielu ludzi, wielu bohaterów,
Wielu patriotów i nauczycieli,
Nie wszyscy s¹ nam znani…
Nie wszyscy…
W³adys³aw WêglowskiPatron naszej szko³y.
To ona zosta³a wybrana,
by nosiæ Jego imiê.
By³o ich wielu, ale z nich – to w³aœnie ON
Daje nam si³ê i pokazuje
Jak byæ wiernym
do koñca swoim idea³om…
Nigdy nikogo nie zawiód³
Nigdy nie skrzywdzi³…
By³ Dobrym Cz³owiekiem.
Na lekcji j. niemieckiego zabrali Go nam.
Straci³ ¿ycie – zyska³ chwa³ê.
Nadal jednak
¯yje w naszej pamiêci
I byæ mo¿e…
„opiekuje siê nami”.
Aleksandra Kmieæ kl.4b
PAMIÊTAMY…
Jesteœ czêsto w naszej mowie,
w twarzach dzieci rozeœmianych,
w dzwonku pierwszym i ostatnim,
w myœlach na papier przelanych.
Pe³en uczuæ, nadziei i troski …
W³adys³awie Wêglowski,
nauczycielu, pedagogu
i patronie naszej szko³y.
Przyjacielu wszystkich ludzi,
da³eœ przyk³ad jak ¿yæ godnie,
znosiæ w ciszy ¿ycia znoje
i cierpienia ze spokojem.
BÓG, HONOR I OJCZYZNA –
Wa¿ne Idea³y,
Niechaj i dla nas dzisiaj
Stan¹ siê œwiatem ca³ym.
Sara K³os kl.6a

Poczet sztandarowy szkoły podczas uroczystości.
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polem. Sêdziszowianie wyraŸnie
odczuwali skutki poprzedniej
potyczki, jednak wcale nie
musieli przegraæ, gdyby wykazali siê lepsz¹ skutecznoœci¹. Po tej
Klasa okręgowa
kolejce przewaga Lechii nad
Kolejka 19 – 13 kwietnia
Po trzech kolejnych zwyciê- dêbiczanami stopnia³a do trzech
stwach na pocz¹tku rundy wio- punktów.
sennej pi³karze Lechii jechali do Igloopol Dębica – Lechia 2:0
Cmolasu po wydawa³oby siê pewne trzy punkty. Tymczasem kibi- Kolejka 24 – 10 maja
W derbach powiatu Lechia
ców spotka³a przykra niespodzianka i pora¿ka z outsiderem. musia³a uznaæ wy¿szoœæ B³êLechia zdoby³a prowadzenie ju¿ kitnych Ropczyce. By³a to druga
w 10 minucie, jednak gospoda- z rzêdu i trzecia na wiosnê
rze siedem minut wyrównali, pora¿ka podopiecznych trena w drugiej po³owie odskoczyli era Rafa³a Domarskiego. Dla
na dwie bramki. Gol G³odka po- sêdziszowian zagra³ Chemik
zwoli³ jedynie zmniejszyæ rozmia- Pustków, który bezbramkowo
zremisowa³ z Igloopolem. Dziêry pora¿ki.
ki temu Lechia zachowa³a pozyTempo Cmolas – Lechia 3:2
cjê lidera, jednak jej przewaga
0:1 K. Potwora (10.)
nad nastêpnymi dru¿ynami
3:2 B. Głodek (74.)
zmala³a: drugi Wis³ok Wiœniowa
traci zaledwie 1 pkt, trzeci IgKolejka 20 – 19 kwietnia
W 20. kolejce Lechia podej- loopol – dwa, zaœ B³êkitni – trzy
mowa³a Brzostowiankê. Pomi- punkty.
mo, ¿e goœcie plasuj¹ siê w dol- Lechia – Błękitni Ropczyce 0:2
nych rejonach tabeli, na jedynego gola meczu sêdziszowian- 1. Lechia Sędziszów Młp. . 24 . 51 . 16 3 . 5 42-15
2. Wisłok Wiśniowa .......... 24 . 50 . 16 2 . 6 59-23
ie musieli pracowaæ przesz³o 3. Igloopol Dębica ............. 24 . 49 . 15 4 . 5 45-19
godzinê. Zwyciêsk¹ bramkê zdo- 4. Błękitni Ropczyce .......... 24 . 48 . 14 6 . 4 49-28
5. Radomyślanka .............. 24 . 44 . 13 5 . 6 36-29
by³ niezawodny G³odek.
6. Chemik Pustków ........... 24 . 41 . 11 . 8 . 5 36-23
Lechia – Brzostowianka 1:0
7. Victoria Czermin ............. 24 . 40 . 11 . 7 . 6 25-13
1:0 B. Głodek (64.)
8. Monis Bielowy .............. 24 . 38 . 11 . 5 . 8 38-32

Piłka nożna

Kolejka 21 – 27 kwietnia
W 21. kolejce Lechia wywioz³a
cenne 3 punkty z boiska w Czerminie, przerywaj¹c seriê Victorii
11 meczów bez pora¿ki. Gospodarze grali niezwykle skutecznie
w defensywie, któr¹ dyrygowa³
doœwiadczony bramkarz Pietrykowski. Zwyciêsk¹ bramkê
na 6 min. przed koñcem meczu
zdoby³ G³odek.
Victoria Czermin – Lechia 0:1
0:1 B. Głodek (84.)
Kolejka 22 – 1 maja
1 maja Lechia podejmowa³a
na w³asnym boisku wicelidera
z Wiœniowej. Gospodarze dominowali od pocz¹tku meczu,
stwarzaj¹c sobie liczne sytuacje
strzeleckie. Klas¹ dla siebie by³
Kamil Potwora, który ustrzeli³
hat-tricka.
Lechia – Wisłok Wiśniowa 3:1
1:0 K. Potwora (5.)
2:0 K. Potwora (42.)
3:1 K. Potwora (75.)
Kolejka 23 – 3 maja
Zaledwie dwa dni po zwyciêstwie z Wis³okiem Lechia
uda³a siê do Dêbicy na mecz
z kolejnym wiceliderem – Igloo-
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9. Sokół Kolbuszowa Dolna 24 .
10. Zryw Dzikowiec ........... 24 .
11. Czarni Trześń ................. 24 .
12. Start Wola Mielecka .... 24 .
13. Raniżovia Raniżów ...... 24 .
14. Brzostowianka Brzostek 24 .
15. Pogórze Wielopole Skrz. 24 .
16. Tempo Cmolas ............. 24 .

34 . 10 4
24 .. 6 . 6
24 .. 6 . 6
23 .. 5 . 8
19 .. 5 . 4
19 .. 4 . 7
15 .. 2 . 9
13 .. 3 . 4

10 48-35
12 23-35
12 31-44
11 23-41
15 16-51
13 14-41
13 24-42
17 28-66

Klasa A Dębica
Niezwykle zaciêta jest rywalizacja w dêbickiej klasie A. Na czele
tabeli jest Progres Kawêczyn
o punkt przed LKS Ostrów, trzecia Kaskada na ma 5 pkt. straty
do lidera, a za ni¹ Sokó³ Krzywa,
z siedmiopunktow¹ strat¹.
W najgorszej sytuacji jest Borkovia, która po 17 kolejkach ma
zaledwie 14 punktów. Od dna
odbi³ siê Plon Klêczany, który
dogoni³ w tabeli P³omieñ
Zagorzyce – obie dru¿yny maj¹
po 21 punktów.

Kolejka 15 – 1 maja
Łopuchowa – Progres 0:3 vo (na boisku
3:1)
Sokół – Kaskada 1:2
Plon – Strażak Lubzina 4:1
Huragan Przedbórz – Borkovia 6:1
Płomień – LKS Ostrów 1:3
Kolejka 16 – 4 maja
Progres – Płomień 1:2
Borkovia – Strzelec Frysztak 3:2
Victoria Ocieka – Plon 2:2
Strażak Lubzina – Sokół 1:4
Kolejka 17 – 11 maja
Kaskada – Progres 1:3
Sokół – Victoria Ocieka 2:0
Plon – Borkovia 6:2
Huragan – Płomień 3:0
1. Kłos Kawęczyn ............ 17 . 33 . 10 3 . 4
2. LKS Ostrów ................... 17 . 32 . 10 2 . 5
3. Kaskada Kamionka ....... 17 . 28 .. 8 . 4 . 5
4. Sokół Krzywa .............. 17 . 26 .. 8 . 2 . 7
5. Strzelec Frysztak ............ 17 . 24 .. 6 . 6 . 5
6. Huragan Przedbórz ......... 17 . 23 .. 7 . 2 . 8
7. Strażak Lubzina ............. 17 . 22 .. 6 . 4 . 7
8. Plon Klęczany .............. 17 . 21 .. 6 . 3 . 8
9. Płomień Zagorzyce ...... 17 . 21 .. 5 . 6 . 6
10. LKS Łopuchowa ........... 17 . 20 .. 5 . 5 . 7
11. Victoria Ocieka ............ 17 . 18 .. 4 . 6 . 7
12. Borkovia Borek Wlk. .. 17 . 14 .. 3 . 5 . 9

32-17
35-21
20-17
27-22
23-20
20-26
22-24
38-39
25-27
34-32
13-27
25-42

Klasa B Dębica
Kolejka 13 – 13 kwietnia
MULKS Pustynia – Korona Góra Ropcz.
2:0
Olchovia – Piast Wolica Piaskowa 3:3
Olimpia Nockowa – Gród Będziemyśl 3:1
Kolejka 14 – 27 kwietnia
Korona – Olimpia 5:2
Gród – Olchovia 3:1
Piast – Czekaj Ropczyce 3:1
W niedzielne popo³udnie 27
kwietnia 2014 r. pi³karze Piasta
Wolica Piaskowa przed w³asn¹
publicznoœci¹ pokonali lokalnego rywala Czekaj Ropczyce 3:1
(2:0) w ramach rozgrywek o mistrzostwo Kl. B 1 seniorów. Bramki dla gospodarzy zdobyli – Przydzia³ 2 (9 i 74 min.) oraz Wójcik

w 38 min., natomiast dla dru¿yny
goœci w 61 min. bramkê zdoby³
Magdoñ.
Przedstawiciele Podokrêgu
Pi³ki No¿nej w Dêbicy wrêczyli
komplet 5 pi³ek dru¿ynie Piasta
Wolica Piaskowa. Podkarpacki
Zwi¹zek Pi³ki No¿nej sprawi³
pi³karzom wielk¹ radoœæ
przekazuj¹c pi³ki którymi rozgrywane by³y mistrzostwa Euro 2012
w Polsce i na Ukrainie. Pi³ki
zosta³y wylosowane przez dyrektora reprezentacji Polski Tomasza Iwana podczas XII Gali
Pi³karskiej „Podkarpacka NIKE
2013”, gdzie rozlosowano 175
pi³ek ufundowanych przez Podkarpacki ZPN dla 35 klubów.
Z powiatu ropczycko-sêdziszowskiego 4 dru¿yny mog³y
cieszyæ siê z „europi³ek”: Victoria Ocieka, Pogórze Wielopole
Skrz., Soccer Ropczyce i Piast
Wolica Piaskowa.
Kolejka 15 – 1 maja
LZS Mała – Korona 4:1
Paszczyniak – Piast 2:1
Czekaj – Gród 4:1
Kolejka 16 – 4 maja
Korona – Olchovia 4:1
Gród – Paszczyniak 0:3
Piast – Stasiówka 0:0
Kolejka 17 – 11 maja
Baszta Zawada – Korona 5:3
MULKS Pustynia – Piast 3:0
Stasiówka – Gród 3:0
1. LKS Stasiówka .............. 17 . 40 . 12 4 . 1 48-15
2. Inter Gnojnica ............... 17 . 39 . 12 3 . 2 65-20
3. Paszczyniak Paszczyna .... 17 . 38 . 12 2 . 3 38-14
4. LZS Mała ..................... 17 . 37 . 11 . 4 . 2 49-28
5. Gród Będziemyśl ......... 17 . 25 .. 8 . 1 . 8 25-32
6. Korona Góra Ropczycka 17 . 22 .. 7 . 1 . 9 35-38
7. Olimpia Nockowa ......... 17 . 21 .. 5 . 6 . 6 33-32
8. Czekaj Ropczyce ............ 17 . 21 .. 6 . 3 . 8 36-36
9. Piast Wolica Piaskowa 17 . 16 .. 4 . 4 . 9 27-35
10. Baszta Zawada ........... 17 . 13 .. 4 . 1 12 33-68
11. Olchovia Olchowa ....... 17 . 12 .. 3 . 3 11 28-59
12. MULKS Pustynia* ....... 17 .. 6 ... 2 . 0 15 9-49
* 12 meczy MULKS Pustynia z kolejek 1-12 zostało
zweryfikowanych jako walkowery 3:0 dla przeciwników z powodu gry nieuprawnionego zawodnika.

Kolejka 13 – 13 kwietnia
Sokół Krzywa – Progres Kawęczyn 0:2
Plon Klęczany – Łopuchowa 3:3
Płomień Zagorzyce – Victoria Ocieka 1:1
LKS Ostrów – Borkovia Borek Wlk. 4:1
Kolejka 14 – 27 kwietnia
Progres – LKS Ostrów 3:2
Borkovia – Płomień 0:1
Kaskada Kamionka – Plon 2:1
Łopuchowa – Sokół 1:1

Europiłki z rąk Barbary Traciak odbierają piłkarze Piasta.
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„Rodzinne” zdjęcie drużyny z sympatykami.

„Tęcza” odpadła w finale
W rozegranym w Sędziszowie Młp. w dniach 11-13.04. turnieju półfinałowym o awans do II ligi siatkówki mężczyzn
sędziszowska „Tęcza” zajęła drugie miejsce, premiowane
awansem do finałów, które rozegrane zostały w Oleśnicy
w dniach 25-27 kwietnia.
Turniej pó³fina³owy, rozegrany w hali sêdziszowskiego LO,
rozpocz¹³ siê œwietnie dla sêdziszowian. „Têcza” bez wiêkszych
problemów pokona³a 3:0 ekipê
Mickiewicza Kluczbork. W drugim spotkaniu pierwszego dnia
Grunwald Che³mek uleg³ faworytom z P³omienia Sosnowiec
1:3. Kolejny dzieñ, to zwyciêstwo
P³omienia Sosnowiec nad Mickiewiczem Kluczbork bez straty
seta. Bezpoœrednio po tym spotkaniu o godz. 20:00 „Têcza”
walczy³a z Grunwaldem. Po wygranym pierwszym secie (25:18)
w drugim, w szeregach sêdziszowian nast¹pi³o rozluŸnienie
i przyjezdni wyrównali stan meczu. Trzeci i czwarty set nale¿a³
jednak bezapelacyjnie do gospodarzy i sta³o siê jasne, ¿e „Têcza”
zagra w turnieju fina³owym.
Ostatni dzieñ mia³ rozstrzygn¹æ
kto wygra weekendowe zmagania w Sêdziszowie M³p. W rezultacie to P³omieñ Sosnowiec okaza³ siê lepszy od naszego zespo³u, wygrywaj¹c 3:1. Warto dodaæ, ¿e ostatni mecz turnieju
ogl¹da³o ok. 300 osób, swoj¹
obecnoœci¹ pojedynek ten zaszczyci³ burmistrz Kazimierz
Kie³b, sekretarz gminy Jan Maroñ, prezes Podkarpackiego
Zwi¹zku Pi³ki Siatkowej Wies³aw
Radomski oraz mistrz olimpijski,

Siatkarz Oleśnica Cocon – OKS Olesno 3:0
(25:17, 25:16, 25:19)
27.04.2017
Cocon OKS Olesno – Tęcza Sędziszów Młp. 3:1
(25:20, 15:25, 25:23, 26:24)
MKS MDK Warszawa – Siatkarz Oleśnica 3:2
(25:21, 23:25, 23:25, 25:22, 15:8)
Awans do II Ligi Mężczyzn: MKS MDK Warszawa.

¿e w meczach z gospodarzami
i Coconem Olesno a¿ cztery sety
koñczy³y siê dwupunktow¹, czyli najmniejsz¹ z mo¿liwych ró¿nic¹ na korzyœæ przeciwników.
Jedynie dru¿yna z Warszawy by³a
Pomimo braku awansu, któby³y zawodnik Resovii Rzeszów, poza zasiêgiem i po trzech zwyry by³ na wyci¹gniêcie rêki, TêMarek Karbarz.
ciêstwach wywalczy³a awans do cza sezon 2013/14 mo¿e zaliII ligi.
czyæ do niezwykle udanych. Jako
Wyniki turnieju półfinałowego
beniaminek uplasowa³a siê na
o awans do II ligi:
Wyniki turnieju finałowego
trzecim miejscu w sezonie zasad11.04.2014
o
awans
do
II
ligi:
niczym, a nastêpnie pokona³a
Tęcza Sędziszów Młp. – Mickiewicz Kluczbork
25.04.2014
wy¿ej notowanych rywali w tur3:0 (25:22, 25:20, 25:22)
Siatkarz Oleśnica – Tęcza Sędziszów Młp. 3:1 niejach fina³owych i zosta³a miGrunwald Chełmek – Płomień Sosnowiec 1:3
(29:27, 25:23, 18:25, 25:20)
(21:25, 21:25, 25:18, 20:25)
strzem III ligi. Dzielnie walczy³a
Cocon OKS Olesno – MKS MDK Warszawa 0:3
12.04.2014
o awans do wy¿szej ligi. Tym ra(20:25, 22:25, 15:25)
Mickiewicz Kluczbork – Płomień Sosnowiec 0:3
zem jeszcze by³o to zadanie po26.04.2014
(22:25, 23:25, 23:25)
Tęcza Sędziszów Młp. – MKS MDK Warszawa nad si³y sêdziszowian, ale w koTęcza Sędziszów Młp. – Grunwald Chełmek 3:1
0:3 (20:25, 19:25, 21:25)
lejnym sezonie – kto wie?
(25:18, 20:25, 25:19, 25:21)
13.04.2014
Grunwald Chełmek – Mickiewicz Kluczbork 3:0
(25:21, 25:23, 25:13)
Płomień Sosnowiec – Tęcza Sędziszów Młp. 3:1
(25:20, 25:12, 23:25, 25:18)
Awans: Płomień Sosnowiec i „Tęcza” Sędziszów Młp.

W dniach 25-27 kwietnia br.
podopieczni Piotra Wiktora
walczyli w turnieju fina³owym
w Oleœnicy, niedaleko Wroc³awia o bezpoœredni awans do wy¿szej klasy rozgrywkowej.
Niestety, sêdziszowianie wrócili z Dolnego Œl¹ska na tarczy, ulegaj¹c dru¿ynom Cocon OKS
Olesno, MKS MDK Warszawa
oraz Siatkarza Oleœnicy. Pomimo
trzech pora¿ek, mecze z udzia³em Têczy by³y bardzo wyrównane, a o zwyciêstwach w poszczególnych setach czêsto decydowa³y niuanse. Doœæ powiedzieæ,

Magdalena Pasko szósta w Europie!
Bardzo dobrze spisała się Magdalena Pasko w swoim debiucie w Mistrzostwach Europy Seniorów, które odbyły
się w Izraelu w dniach 5-12 kwietnia 2014 roku.
Zawodniczka sêdziszowskiej Lechii wyst¹pi³a w ostatnim dniu
imprezy, w kategorii wagowej powy¿ej 75 kg. W rwaniu podopieczna trenera Mateusza B³achowicza zaliczy³a trzy udane podejœcia
do ciê¿arów: 95 kg, 100 kg i 103 kg. W ostatnim podejœciu o 3 kg
poprawi³a swój dotychczasowy rekord ¿yciowy. Niemal równie
udany by³ w jej wykonaniu podrzut, w którym zaliczy³a dwa podejœcia: 123 kg i 129 kg, w tym drugim poprawiaj¹c „¿yciówkê”
o 1 kg. W dwuboju Magdalena Pasko uzyska³a 232 kg, co okaza³o
siê wynikiem lepszym od dotychczasowego rekordu ¿yciowego
a¿ o 7 kg! Pozwoli³o to zaj¹æ sêdziszowiance VI miejsce w czempionacie starego kontynentu. Niewiele brakowa³o, aby miejsce
by³o jeszcze lepsze, bowiem pi¹t¹ pozycjê przegra³a wag¹ cia³a
z reprezentantk¹ Armenii, a do czwartej, kole¿anki z reprezentacji Sabiny Bagiñskiej zabrak³o zaledwie 1 kg.
Mistrzyni¹ Europy w kategorii + 75 kg zosta³a bezkonkurencyjna Tatiana Kaszyrina z Rosji z wynikiem 323 kg.
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W niedzielę, 4 maja przed widownią zgromadzoną w sali
widowiskowej MGOK w Sędziszowie Młp. z kolejnym widowiskiem zaprezentował się Zespół Obrzędowy z Zagorzyc.
Tym razem było to przedstawienie zatytułowane:

W Józkowej izbie
Po „Zagorzyckim weselu” oraz
„Drobach” by³o to ju¿ trzecie
premierowe przedstawienie zagorzyckiej grupy. Przybywaj¹cych do Domu Kultury widzów
wita³y panie z Ko³a Gospodyñ
Wiejskich z Zagorzyc Dolnych ze
s³odkimi wypiekami, ubrane
w odtworzone wiernie ludowe
stroje z okolic Sêdziszowa M³p.
z okresu miêdzywojennego.
Kanw¹ nowego widowiska sta³
siê dawny zwyczaj darcia pierza.
Niegdyœ we wsiach w okolicy Sêdziszowa, a tak¿e w innych regionach, kobiety czêsto spotyka³y siê przy tej czynnoœci. By³a to
okazja do snucia ró¿nych opowieœci, plotkowania, wspólnego
œpiewu, a czêsto i tañców przy
muzyce. W takim te¿ klimacie
utrzymane jest zagorzyckie widowisko.
Do cha³upy tytu³owego Józka
oraz jego ¿ony Maryœki przychodz¹ kobiety, by pomóc gospodyni w darciu pierza. S¹siadki, zgromadzone w izbie, obgaduj¹ nieobecne kumy, œpiewaj¹
wspólnie piosenki (niektóre archaiczne o du¿ej wartoœci etnograficznej), wspominaj¹ dawne
muzyki… Kobietom wtóruje
gospodarz oraz s¹siad.
W opowieœciach pojawiaj¹ siê
czarownice, które potrafi³y zabraæ krowom mleko, babki doradzaj¹ce dziewczêtom, jak zdobyæ ukochanego ch³opca, muzykanci, którzy zaprzedali duszê
diab³u. Zosta³o tak¿e zainscenizowane odczynianie uroku
i postrza³u.
Wielu widzów przypomina³o
sobie podobne sceny z lat swojej m³odoœci. Na zakoñczenie
pojawia siê te¿ wspomniana
muzyka, s¹ tañce i… omal nie
dochodzi do bójki pomiêdzy
kumami i gospodarzem. A dlaczego? To ju¿ trzeba przyjœæ na
spektakl i zobaczyæ.
Ponad godzinne przedstawienie zosta³o przyjête owacj¹ na
stoj¹co przez zgromadzon¹ widowniê, która doceni³a i jego
treœæ i wykonanie.
Scenariusz widowiska powsta³
w oparciu o publikacje etnografa Franciszka Kotuli, wsparte
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wspomnieniami cz³onków zespo³u, scenografiê przygotowa³a El¿bieta Chor¹¿y, kostiumy –
Barbara Czeladka, zaœ wyre¿yserowa³a i czuwa³a nad ca³oœci¹
Wioletta Czapka.
Na scenie zaprezentowali siê:
Krystyna Charchut, Józef Darcie pierza w Józkowej izbie.

Zespół Obrzędowy z Zagorzyc w pełnej krasie.

Gwi¿d¿, Helena Marciniec, Zbigniew Kozek, Zofia Bizoñ, Helena Pawlaczyk, Katarzyna Róg,
Ma³gorzata Charchut, Anna Bizoñ, Paulina Ocha³, Wioletta
Pieprzak, Sebastian Œwiêtoñ,
Robert Ocha³, Zbigniew Róg,
Witold Paœko, S³awomir Barciñski, a ponadto muzyka w sk³adzie: Pawe³ Pasela (akordeon) –
kierownik, Dariusz Worek
(skrzypce) i Janusz Ignas (kontrabas).
Scena odczyniania postrzału.

Gospodarz (Józef Gwiżdż) – z prawej i Sąsiad (Zbigniew Kozek).

Zagorzyckie gospodynie w tradycyjnych strojach z okresu międzywojennego. W środku Barbara Czeladka. Fot. (5) R. Ciołkosz
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