Otwarcie centrum logistycznego
Hispano-Suiza

Jak informowaliśmy w poprzednim numerze Biuletynu,
26 marca w Sędziszowie Małopolskim firma Hispano-Suiza otworzyła swoje nowe centrum logistyczne. Prezentujemy fotorelację z tego wydarzenia.
Fot. G. Wrona
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Briefing prasowy
Burmistrza Bogusława Kmiecia
Podczas kolejnego spotkania
z lokalnymi mediami Burmistrz Bogusław Kmieć poinformował o najbliższych działaniach samorządu gminnego.
Gospodarz miasta zapowiedzia³ przedstawienie na najbli¿szej sesji Rady Miejskiej (odby³a
siê 23 kwietnia) koncepcji prac
nad planami zagospodarowania
przestrzennego dla miasta i gminy (relacja z sesji w nastêpnym
numerze Biuletynu).
Zapowiedzia³ tak¿e g³osowanie nad zmianami statutów so³ectw i osiedli, które umo¿liwi¹
zreformowanie sposobu wyboru so³tysów, rad so³eckich oraz
przewodnicz¹cych i cz³onków
zarz¹dów osiedli.
Bogus³aw Kmieæ przedstawi³
koncepcjê funkcjonowania na
terenie gminy Sêdziszów M³p.
programu dzia³añ na rzecz ro-

dzin wielodzietnych tzw. „Karty
du¿ej rodziny”.
W dalszej czêœci spotkania
Burmistrz poinformowa³ o rozstrzygniêciu przetargu na budowê odcinka ulicy Wspólnej od
Gumatu do Ropczyc-Kolonii.
Najkorzystniejsz¹ ofertê z³o¿y³a
firma Eurovia. Opiewa ona na
kwotê 1,8 mln z³.
Zapowiedzia³ tak¿e kontynuacjê przebudowy ulicy S³onecznej (wartoœæ 117,5 tys. z³), która
obejmie budowê chodników,
œcie¿ek rowerowych i oœwietlenia.
Rozstrzygniête zosta³y przetargi na remonty cz¹stkowe dróg
bitumicznych i utwardzonych na
terenie gminy. Prace na drogach
o nawierzchni bitumicznej wykona firma Eurovia, zaœ drogi
utwardzone naprawi firma Budimax.
Burmistrz poinformowa³ o zamkniêciu z dniem 8 kwietnia

Przejazd kolejowy
przy ul. Borkowskiej zamknięty
W dniu 8 kwietnia, w związku z remontem linii kolejowej,
zamknięty został przejazd
kolejowy w ciągu ulicy Borkowskiej oraz część samej ul.
Borkowskiej na dł. 360 m
w kierunku Borku Wielkiego.
Pozostawiono jedynie możliwość dojazdu do ogrodów
działkowych.
Przypominamy, ¿e objazdy
prowadz¹ nastêpuj¹cymi drogami:
– dla samochodów osobowych,
od strony Borku Wielkiego:
zbudowan¹ drog¹ technologiczn¹ z p³yt betonowych od
ul. Borkowskiej do ul. Rêdziny, nastêpnie ul. Szymborskiej
poprzez jej nowo budowany
Wolicy Piaskowej, nastêpnie
odcinek, do ulicy Konopnicdrog¹ powiatow¹ przez Wolikiej, Armii Krajowej i Partycê £ugow¹ – Kawêczyn, do
zantów.
drogi krajowej Nr 4 i dalej do
W/w objazd nie jest przeznaSêdziszowa M³p.
czony dla transportu ciê¿kiego – dla autobusów jak wy¿ej, lecz
i autobusów.
od Wolicy Piaskowej w kierun– dla samochodów ciê¿aroku ul. Konopnickiej przez
wych: drog¹ powiatow¹ przez
przejazd kolejowy do ul. Armiejscowoœæ Boreczek, do
mii Krajowej i dalej.
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przejazdu kolejowego przy ulicy Borkowskiej oraz czêœci tej
ulicy, w zwi¹zku z remontem linii kolejowej. Zmiana organizacji ruchu spowodowa³a likwidacjê dwóch przystanków w Borku Wielkim, jednak, na wniosek
mieszkañców, po interwencji
w³adz samorz¹dowych, firma
Arriva przywróci³a przystanki
Borek I i Borek II, przy czym ten

pierwszy zlokalizowano obecnie
w pobli¿u sklepu „Centrum”.
Ostatni¹ przekazan¹ przez
Burmistrza informacj¹ by³a zapowiedŸ uruchomienia na sêdziszowskim ratuszu kurantów, które bêd¹ wybrzmiewaæ codziennie, co godzinê, od 9.00 do 21.00.
Kuranty po raz pierwszy zabrzmi¹ w dniu 3 maja bie¿¹cego
roku.

„SCHETYNÓWKA”

Ruszyła budowa drogi od Gumatu w kierunku Ropczyc-Kolonii.

Zadanie to obejmuje nastêpuGmina Sędziszów Małopolski
rozpoczęła realizację kolejnej j¹ce prace:
inwestycji drogowej w ra- z roboty ziemne, wykopy i nasypy – 8.922 m3,
mach Narodowego Programu
z
wykonanie
podbudowy i naPrzebudowy Dróg Lokalnych,
wierzchni
(jezdnia,
œcie¿ka rozwanego potocznie „Schetywerowa, zjazdy, droga dojaznówką”.
2
W tym roku œrodki dotacji
przeznaczone zostan¹ na zadanie pn. „Budowa obwodnicy
pó³nocnej w Sêdziszowie M³p. –
Etap III – po³¹czenie Gumat –
Ropczyce/Kolonia wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹”. Powstanie blisko 600
metrowy odcinek ³¹cz¹cy nasz¹
gminê z gmin¹ Ropczyce. £¹czna wartoœæ inwestycji wynosi
1.845.594,43 z³, w tym kwota dotacji to 863.970 z³.

dowa) 6.588 m ,
z chodniki – 2.427 m2,
z kanalizacjê deszczow¹ – 729 mb,
w tym 42 studzienki,
z oœwietlenie drogowe – 646 mb,
w tym 19 s³upów oœwietleniowych,
z zabezpieczenie gazoci¹gów,
przebudowa wodoci¹gu.
Wykonawc¹ inwestycji wy³onionym w przetargu jest EUROVIA POLSKA S.A., prace maj¹
byæ zrealizowane do koñca bie¿¹cego roku.
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Wybory
do Izb Rolniczych
31 maja 2015 roku odbędą się wybory do Rad Powiatowych
Podkarpackiej Izby Rolniczej.
Izby Rolnicze powo³ane zosta³y
Ustaw¹ z dnia 14 grudnia 1995 r.
o izbach rolniczych jako samorz¹d rolniczy dzia³aj¹cy na rzecz
rozwi¹zywania problemów
w rolnictwie i reprezentuj¹cy interesy zrzeszonych w nim podmiotów.
Cz³onkami samorz¹du rolniczego z mocy prawa s¹:
u osoby fizyczne i prawne, bêd¹ce podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów
o podatku rolnym; tj. posiadaj¹ce gospodarstwo rolne o powierzchni przekraczaj¹cej 1 ha
lub 1 ha przeliczeniowy
u osoby fizyczne i prawne, bêd¹ce podatnikami podatku

dochodowego z dzia³ów specjalnych produkcji rolnej
w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób
fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych;
u cz³onkowie rolniczych spó³dzielni produkcyjnych posiadaj¹cy w tych spó³dzielniach
wk³ady gruntowe.
W gminie, w której powierzchnia u¿ytków rolnych nie przekracza 4 tysiêcy hektarów (okrêg
jednomandatowy) do Rady Powiatowej wybiera siê – jednego
cz³onka, a gdy przekracza 4 tysi¹ce hektarów (okrêg dwumandatowy) wybiera siê – dwóch
cz³onków tej rady.

Rolnicy chc¹cy ubiegaæ siê
o mandat cz³onka Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej powinni z³o¿yæ nastêpuj¹ce
dokumenty: zg³oszenie kandydata, oœwiadczenie o zgodzie na
kandydowanie oraz listê zawieraj¹c¹ co najmniej 50 podpisów
cz³onków izby popieraj¹cych
kandydata. Druki te mo¿na
otrzymaæ w Urzêdzie Miejskim
w Sêdziszowie Ma³opolskim
(p. Daniel Jacek – pe³nomocnik
ds. wyborów do Rady Powiatowej Izby Rolniczej), w biurach
Podkarpackiej Izby Rolniczej
lub pobraæ ze strony pir.xo.pl.
Wymienione dokumenty nale¿y z³o¿yæ w nieprzekraczalnym

Zabezpieczenia przeciwpowodziowe
W kwietniu br. w Domu Strażaka w Zagorzycach Dolnych
oraz w Domu Kultury w Sędziszowie Młp. przeprowadzono
konsultacje społeczne dokumentu pn: „Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Wielopolki”.
Konsultacje zosta³y zorganizowane przez firmê KV Projekty
In¿ynieryjne i Architektoniczne
z Warszawy, która na zlecenie
Podkarpackiego Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Rze-

szowie opracowuje w/w program.
Konsultowany dokument okreœla niezbêdne do wykonania
w ca³ej zlewni Wielopolki zadania inwestycyjne maj¹ce na celu

Symbole i szmatki
Z patriotyzmem to nie jest taka
prosta sprawa. W tym temacie s¹
wyzwania, którym nie ka¿dy mo¿e
sprostaæ, ale te¿ b³ahostki o znacz¹cym wp³ywie na sposób myœlenia
o kraju, jego mieszkañcach, symbolach narodowych.
Od pewnego, rzek³bym medialnego czasu, wyraŸnie zauwa¿alny jest
trend do chwalenia siê swoj¹ narodowoœci¹ przy okazji wydarzeñ
o charakterze sportowym, spo³ecznym
czy kulturalnym. I có¿ wtedy czêsto
widzimy? Jak to zwykli opisywaæ komentatorzy – morze powiewaj¹cych
nad g³owami flag. Mo¿e i morze, ale
nie zawsze flag. Dla ka¿dego pañ-
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stwa, w sposób precyzyjny i nie budz¹cy zastrze¿eñ, opisany zosta³
uk³ad kolorystyczny, wielkoœæ i proporcje tego niepowtarzalnego elementu to¿samoœci – niezwyk³ego kawa³ka materia³u. To, co na zdjêciach,
filmikach i w relacjach, fakt – ma
kszta³t prostok¹ta, w³aœciwy uk³ad
barw, ale… No w³aœnie, czy to jeszcze flaga, gdy na jaœniejszym lub
ciemniejszym polu jest lepiej lub gorzej wykaligrafowana nazwa miejscowoœci, z której pochodzi w³aœciciel
tej… hm, szmatki? Bo przecie¿ ju¿
nie flagi pañstwowej.
Jest tyle m¹drzejszych i równie
medialnych form powiedzenia œwia-

zabezpieczenie mieszkañców
przed wod¹ stuletni¹. Na terenie
Gminy Sêdziszów M³p. przewiduje on budowê suchego zbiornika
przeciwpowodziowego na rzece
Budzisz w miejscowoœciach Sêdziszów M³p., Zagorzyce i Góra Ropczycka. Zbiornik ten ma posiadaæ rezerwê powodziow¹ 2,29
mln m3, która bior¹c pod uwagê
wielkoœæ zlewni rzeki Budzisz jest

tu, ¿e jesteœmy dumni z faktu mieszkania tu, czy gdzieœ indziej. Nawet
osobiste przeœcierad³o wydaje siê do
tego celu lepszym rozwi¹zaniem. Ba,
nikt zapewne nam nie zabroni na
bia³ym lub byæ mo¿e koniecznie czerwonym przeœcieradle napisaæ: Rzeszów, Gdañsk czy nawet Górne
Jary, a tak¿e, specjalnie dla szefa,
nazwy firmy lub instytucji.
Fladze dajmy spokój, niech sobie
powiewa spokojnie i godnie.
Pamiêtaæ te¿ warto, ¿e zniewa¿anie, niszczenie czy uszkadzanie flagi to wg prawa wystêpek zagro¿ony
kar¹ grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolnoœci.
Od 2004 roku 2 maja obchodzony jest w Polsce jako œwiêto – Dzieñ
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Nie-

terminie do dnia 11 maja 2015 r.
w siedzibie Okrêgowej Komisji
Wyborczej (budynek Ratusza,
pokój nr 9).
W Gminie Sêdziszów Ma³opolski wybieranych bêdzie dwóch
cz³onków Rady Powiatowej PIR,
a jedyny lokal wyborczy znajdowa³ siê bêdzie w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sêdziszowie M³p.
przy ulicy Rynek 9 i bêdzie czynny w godzinach 800 – 1800.
Po wyborach do Rady Powiatowej w ka¿dym powiecie ziemskim utworzona zostanie Rada
Powiatowa Podkarpackiej Izby
Rolniczej. W jej sk³ad wejd¹ rolnicy, którzy w wyborach do tego
organu otrzymaj¹ najwiêksz¹
iloœæ wa¿nie oddanych g³osów.
Rada Powiatowa Izby wybierze
ze swojego sk³adu przewodnicz¹cego oraz delegata na Walne
Zgromadzenie Podkarpackiej
Izby Rolniczej.
Daniel Jacek
– pełnomocnik ds. wyborów
do Rady Powiatowych
Podkarpackiej Izby Rolniczej
w stanie uchroniæ Sêdziszów M³p.
i miejscowoœci po³o¿one poni¿ej
przed powodzi¹ o prawdopodobieñstwie wyst¹pienia raz na 500
lat.
Sporz¹dzona przez firmê KV
z Warszawy lista inwestycji na terenie zlewni Wielopolki, w tym
suchy polder w m. Sêdziszów M³p,
Zagorzyce i Góra Ropczycka,
znajdzie swoje odzwierciedlenie
w Planach Zarz¹dzania Ryzykiem
Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Wis³y i bêdzie podstaw¹ do ich realizacji.

powtarzalna to okazja do manifestowania swojego patriotyzmu
i przywi¹zania do barw narodowych. W³aœnie wtedy mo¿na by oczekiwaæ, ¿e morze czystych bia³o – czerwonych flag za³opocze nad krajem,
w którym ¿yje dumny ze swego symbolu mieszkaniec Rzeszowa, Gdañska i Górnych Jarów. Czy tak bywa?
Niekoniecznie. Czy tak bêdzie?
Có¿… Jeœli kiedyœ Polska bêdzie organizatorem mistrzostw œwiata
w jakiejœ dyscyplinie, a ich termin
przypadnie w³aœnie na 2 maja,
a dodatkowo Polacy bêd¹ w nich
braæ udzia³, to kto wie.
Czy to jednak nie za du¿o warunków do spe³nienia dla zwyk³ego Kowalskiego?
/Pol, ale nie Wincenty/
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W dniach 21-22 marca 2015
roku w Ropczycach odbyły się
polsko-ukraińskie spotkania
kulturalne, zrealizowane
w ramach projektu pn. „Polsko-Ukraińskie Forum Wymiany Doświadczeń drogą do
trwałej i efektywnej współpracy transgranicznej”. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatem Stryjskim na Ukrainie w ramach
programu Polska-BiałoruśUkraina 2007-2013.

Polsko-Ukraińskie Spotkania Kulturalne

Zespół obrzędowy z Zagorzyc w widowisku „W Józkowej izbie”.

W pierwszym dniu imprezy, n Kapela ludowa z Nawsia,
21 marca br., w sali widowisko- n Zespó³ Dzhereltse z Morszyñskiej Szko³y Sztuki ze skrzypwej ropczyckiego Centrum Kulkiem Rostislavem Fedynetsem.
tury im. Józefa Mehoffera zaprezentowa³y siê zespo³y teatralne.
Wyrazem podziêkowania dla
Prezentacje poprzedzi³o seminawystêpuj¹cych zespo³ów by³y
rium dla animatorów kultury.
grawertony, wrêczane przez goNa scenie wystąpiły następujące ze- œci z Ukrainy i przedstawicieli
Samorz¹du Powiatu Ropczyckospoły:
n Dzhereltse z Morszyñskiej Sêdziszowskiego.
Wystêpom towarzyszy³y warszSzko³y Sztuki z wi¹zank¹ humorystycznych i narodowych taty i prezentacje rêkodzie³a,
rzemios³a artystycznego, propieœni ukraiñskich,
n Zespó³ teatralny Klêczañscy duktów lokalnych i tradycyjnych
¯eñcy z Klêczan z przedstawie- przygotowanych przez stowarzyniem, pn. „Wesele Klêczañskie szenia, ko³a gospodyñ wiejskich,
wytwórców lokalnych. Warszta1909 r.”,
n Teatr „Sêdziszek” z MGOK ty rêkodzie³a tradycyjnego prow Sêdziszowie M³p. z autor- wadzili te¿ wystawcy z Ukrainy.
skim spektaklem „Mojoœæ”,
W drugim dniu Polsko-Ukran Szkolny Teatr „Na Zakrêcie”,
dzia³aj¹cy od 2002 roku przy iñskich Spotkañ Kulturalnych,
Zespole Szkó³ w Ropczycach, wybrane zosta³y Produkty Lokaln Teatr skupiaj¹cy rodziców, ne Powiatu Ropczycko-Sêdzidzia³aj¹cy przy Ochronce szowskiego. W konkursie wziê³o
Zgromadzenia Sióstr S³u¿eb- udzia³ 27 wystawców, zaprezenniczek BDNP w Ropczycach towano ³¹cznie 39 produktów
z przedstawieniem „Królewna w kategoriach Kulinaria i Rêkodzie³o. Komisja Konkursowa
Œnie¿ka”,
n Zespó³ Teatralny z Zagorzyc w sk³adzie: Krzysztof Zieliñski –
w widowisku „W Józkowej regionalista, autor ksi¹¿ek dotycz¹cych dziedzictwa kulturoweizbie”.
go i tradycji kulinarnych, odpoDrugi dzień imprezy stał pod znakiem wiedzialny za tworzenie Szlaku
muzyki i tańca. W hali widowiskowo- Kulinarnego „Podkarpackie
sportowej w Ropczycach wystąpiły Smaki”, Janina Kamiñska – z-ca
Dyrektora Podkarpackiego
zespoły:
Oœrodka Doradztwa Rolniczego
n „Rochy” z Sêdziszowa M³p.,
w Boguchwale, znawczyni tradyn „Halicz” z Ropczyc,
cji kulinarnych Podkarpacia
n „Wiercany” z Wiercan,
i Jolanta Danak – Gajda – etnon „Bardo” z Brzezin,
graf i muzykolog, dziennikarka
n „Wrzos” z Ostrowa,
n Rewia folklorystyczna z Rop- radiowa, popularyzatorka kultury ludowej, fotograf, wybra³a 11
czyc,
n „Biedronki” z Woli Ocieckiej, produktów z zakresu rêkodzien Kapela Podwórkowa „Paka ³a i 17 produktów z zakresu kuliSêdzisza” z Sêdziszowa M³p., nariów, które otrzyma³y tytu³
n Kapela ludowa „Kurasie” Produktu Lokalnego Powiatu
Ropczycko-Sêdziszowskiego.
z Lubziny,
n „NiedŸwiedzanie” z NiedŸwia(b)
dy,
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Fot. (3) Starostwo Ropczyce

Zespół Pieśni i Tańca „Rochy” w tańcach rzeszowskich.

PRODUKTY LOKALNE POWIATU ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO
– edycja 2015
RĘKODZIEŁO:
1. Strój ludowy kobiecy – Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Zagorzanki” z Zagorzyc
2. Serwety szydełkowe – Genowefa Wrona z Glinika
3. Rzeźba z pni, konarów, korzeni i gałęzi drzew – Augustyn Niemiec z Kamionki
4. Wyszywanki, makatki – Koło Gospodyń Wiejskich z Zagorzyc Górnych
5. Wyroby szydełkowe – Irena Przybyła ze Szkodnej
6. Tradycyjna palma wielkanocna – Halina Komórek z Glinika
7. Pisanka wielkanocna batikowa – Kinga Cebulska z Glinika
8. Robótki ręczne, szydełkowe – Bożena Motyka z Ropczyc
9. Sztandary – Sławomira Marciniec z Broniszowa
10. Serweta, bieżnik szydełkowy – Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich z Wolicy
Piaskowej
11. Koszyk na święconkę – Koło Gospodyń Wiejskich w Klęczanach
KULINARIA:
1. Zupa kapusta ziemniaczana – Stowarzyszenie Kobiet „Grodzianki” z Będziemyśla
2. Gęś na kapuście – Koło Gospodyń Wiejskich w Klęczanach
3. Miód pitny – Koło Gospodyń Wiejskich w Klęczanach
4. Mazurek wielkanocny – Koło Gospodyń Wiejskich w Klęczanach
5. Chleb orkiszowy na naturalnym zakwasie – Marcin Chmiel z Zagorzyc
6. Gulasz Niedźwiedzki – Sławomira Marciniec z Broniszowa
7. Pasztet broniszowski – Barbara Szczepkowicz z Broniszowa
8. Nalewka malinowa– Barbara Szczepkowicz z Broniszowa
9. Ser bystrzycki – Elżbieta Siwiec z Bystrzycy
10. Podpłomyk Zagorzycki „Wyskrobek” – Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich
Zagorzanki z Zagorzyc
11. Nalewka „Łzy chrabąszcza” – Koło Gospodyń Wiejskich w Lubzinie
12. Nalewka Proboszczówka – Koło Gospodyń Wiejskich w Lubzinie
13. Chleb Swojski Kamiejski – Maria Niemiec z Kamionki
14. Tort ziemniaczany – Koło Gospodyń Wiejskich Sielec-Podlasek
15. Mielonka z dzika – Beata Drozd z Klęczan
16. Chleb żytni na zakwasie pieczony na denku – Barbara Święch-Bober
17. Ciasto jaglano-śliwkowe – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Sędziszowie Młp.
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OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 14 kwietnia 2015 r.
o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Na podstawie art. 305 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z póŸn. zm.1))
Pañstwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomoœci dane kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej w wyborach zarz¹dzonych na dzieñ 10 maja 2015 r.:
1)

BRAUN Grzegorz Micha³, lat 48, wykszta³cenie wy¿sze w zakresie filologii polskiej, wykonuj¹cy
zawód re¿ysera i publicysty, zamieszka³y w Warszawie, nie nale¿y do partii politycznej;

2)

DUDA Andrzej Sebastian, lat 42, wykszta³cenie wy¿sze prawnicze, pose³ do Parlamentu Europejskiego, zamieszka³y w Krakowie, cz³onek Prawa i Sprawiedliwoœci;

3)

JARUBAS Adam Sebastian, lat 40, wykszta³cenie wy¿sze historyczne, wykonuj¹cy zawód wy¿szego
urzêdnika samorz¹dowego, miejsce pracy: Urz¹d Marsza³kowski Województwa Œwiêtokrzyskiego, zamieszka³y
w B³otnowoli gmina Nowy Korczyn, cz³onek Polskiego Stronnictwa Ludowego;

4)

KOMOROWSKI Bronis³aw Maria, lat 62, wykszta³cenie wy¿sze historyczne, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszka³y w Warszawie, nie nale¿y do partii politycznej;

5)

KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard, lat 72, wykszta³cenie wy¿sze filozoficzne, pose³ do Parlamentu Europejskiego, zamieszka³y w Józefowie, cz³onek Kongresu Nowej Prawicy;

6)

KOWALSKI Marian Janusz, lat 50, wykszta³cenie podstawowe, bêd¹cy osob¹ bezrobotn¹, zamieszka³y w Lublinie, cz³onek Ruchu Narodowego;

7)

KUKIZ Pawe³ Piotr, lat 51, wykszta³cenie œrednie, wykonuj¹cy zawód muzyka i publicysty, miejsce pracy:
samodzielna dzia³alnoœæ gospodarcza, zamieszka³y we Wroc³awiu, nie nale¿y do partii politycznej;

8)

OGÓREK Magdalena Agnieszka, lat 36, wykszta³cenie wy¿sze historyczne, wykonuj¹ca zawód
nauczyciela akademickiego, miejsce pracy: Ma³opolska Wy¿sza Szko³a im. Józefa Dietla w Krakowie, zamieszka³a
w Warszawie, nie nale¿y do partii politycznej;

9)

PALIKOT Janusz Marian, lat 50, wykszta³cenie wy¿sze filozoficzne, pose³ na Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej, zamieszka³y w Lublinie, cz³onek Twojego Ruchu;

10)

TANAJNO Pawe³ Jan, lat 39, wykszta³cenie wy¿sze w zakresie zarz¹dzania, wykonuj¹cy zawód doradcy
do spraw przedsiêbiorców, miejsce pracy: partia polityczna Demokracja Bezpoœrednia, zamieszka³y w Warszawie,
cz³onek Demokracji Bezpoœredniej;

11)

WILK Jacek, lat 40, wykszta³cenie wy¿sze prawnicze, wykonuj¹cy zawód adwokata, miejsce pracy: indywidualna kancelaria adwokacka, zamieszka³y w Warszawie, cz³onek Kongresu Nowej Prawicy.
Zastêpca Przewodnicz¹cego
Pañstwowej Komisji Wyborczej
/-/ Wies³aw Kozielewicz

1) Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588,
Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951
i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.
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MGOK informuje
W najbliższym czasie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na kilka interesujących imprez.
Oprócz patriotycznej uroczystoœci z okazji 224 rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja
(szczegó³owy program na stronie tytu³owej), w maju zaprasza
na spektakl muzyczny Teatru im.
Wandy Siemaszkowej z Rzeszowa pt. „Na pokuszenie” w re¿.
Jana Nowary.
Dwie kobiety – Dojrza³a i Niewinna – spotykaj¹ siê, ¿eby wyœpiewaæ tajemnice swojego serca. Ka¿da znalaz³a siê w punkcie
zwrotnym swojego ¿ycia i pragnie zmiany. Wiêc wyruszy³y
w podró¿. Dojrza³a chce znaleŸæ
równowagê po przejœciach. Posk³adaæ rozbity œwiat, uchwyciæ
sens i w³aœciw¹ miarê uczuæ. Niewinna wprost przeciwnie – po
raz pierwszy otwiera siê na mi³oœæ. Marzy o namiêtnoœci, burzy uczuæ, chce zagraæ va banque z ¿yciem.
Na przedstawienie sk³adaj¹ siê
najpiêkniejsze polskie piosenki
o mi³oœci, znane z przedwojennego kina, a tak¿e nieco m³odsze.
Spektakl odbêdzie siê 28 maja
o godz. 18.00. (szczegó³y na str.
20)

kie upominki i dyplomy. Przegl¹d organizowany jest we wspó³pracy ze Stowarzyszeniem Dziedzictwa Filtracji i Motoryzacji
w Sêdziszowie M³p.
23 maja odbêdzie siê 13. edycja Festiwalu Piosenki Harcerskiej „Krajka”. G³ównym organizatorem imprezy jest II Sêdziszowska Dru¿yna Harcerek
„Drzewo” im. Barbary Kasechube. W ramach festiwalu, o godzinie 16.00 na poetycko-muzyczn¹ wêdrówkê po Krainie
£agodnoœci zaprosi wszystkich
chêtnych zespó³ „Cisza Jak Ta”.
Koncert odbêdzie siê w sali
widowiskowej MGOK.
W drugiej po³owie maja szerokiej widowni zaprezentuje siê
Teatr „Sêdziszek” w autorskim
spektaklu „Mojoœæ – Twojoœæ –

Finał Eliminacji Rejonowych 60 OKR
w Sędziszowie Młp.
W dniu 16 kwietnia w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Sędziszowie Młp. odbyły się Eliminacje
Rejonowe 60 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
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pragnie zaprezentowaæ swój
spektakl uczniom sêdziszowskich szkó³.
31 maja na placu obok boiska
„Orlik” odbêdzie siê festyn
z okazji „Dnia Dziecka”. Wyst¹pi¹ miêdzy innymi zespo³y dzia³aj¹ce przy MGOK. Przewidziano tak¿e wiele atrakcji dla najm³odszych.
W czerwcu powitamy lato z Jose
Torresem & Havana Dreams.
Koncert muzyki kubañskiej odbêdzie siê na scenie w Rynku w dniu
21 czerwca. Jose Torres ze swoim
zespo³em wprowadzi widzów w klimat ulic Hawany, a towarzysz¹cy
mu tancerze z Torres Salsa Group
bêd¹ uczyæ latynoskich tañców
takich jak: salsa, cha cha cha, bachata, mambo, merengue.
Wiêcej szczegó³ów w nastêpnym numerze Biuletynu.
Organizatorzy serdecznie zapraszaj¹.
Wioletta Czapka

Dla najm³odszych przygotowano I Gminny Przegl¹d Twórczoœci Artystycznej Przedszkoli
pt. „Scena dla Malucha”. Impreza odbêdzie siê w dniach 21-22
maja. Uczestnicy zaprezentuj¹
siê w kilku formach: piosence,
inscenizacji, tañcu, recytacji. Dla
ka¿dej grupy przewidziano s³od-

W konkursie zaprezentowa³o
siê 18 wykonawców w czterech
kategoriach: recytacja, „wywiedzione ze s³owa”, poezja œpiewana i teatr jednego aktora. Niestety, w tym roku w konkursie
zabrak³o przedstawicieli szkó³
œrednich z naszego powiatu.
Prezentacje ocenia³a komisja
w sk³adzie: Jolanta Nord – aktorka Teatru Kacperek i Sceny

Nieswojoœæ”. Przedstawienie
sk³ada siê z trzech etiud, traktuj¹cych g³ównie o poszukiwaniach siebie w œwiecie sztucznoœci, w œwiecie „na pokaz”. Ka¿da
z tych trzech miniatur teatralnych dotyczy innych zjawisk.
Sztuka nie opowiada konkretnej
historii, a opisuje emocje, wra¿enia, uczucia. Premiera odby³a siê 25 kwietnia. W maju Teatr

Propozycji Pana Janusza Pokrywki; Danuta Pado – aktorka,
instruktor teatralny WDK Rzeszów; Katarzyna Furmañska – instruktor ds. muzyki WDK Rzeszowie.
Laureaci eliminacji wojewódzkich wyst¹pi¹ w fina³ach ogólnopolskich konkursu, które odbêd¹ siê w S³upsku, Ostro³êce
i Wloc³awku.

Jury postanowiło nominować do Eliminacji Wojewódzkich 60 OKR,
które odbędą się: w dniach 24-25.04.2015 r.w Klubie „Piwnice” – CK,
sala widowiskowa CK w Przemyślu turnieje: (wywiedzione ze słowa, poezja
śpiewana, teatrów jednego aktora) oraz 29.04.2015 r. (turniej recytatorski)
o godz.10.00 w Klubie „Turkus” WDK w Rzeszowie
następujących wykonawców:
Turniej Recytatorski:
1. Julia Kożuszna – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mielcu
2. Sylwia Drogoń – LO w Strzyżowie
3. Natalia Ochab – Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy
Turniej Poezji Śpiewanej:
1. Łukasz Baran – Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowie
2. Szymon Ossowski – Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowie
Turniej Teatrów Jednego Aktora:
1. Agnieszka Górska – Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy
2. Weronika Czyrny – Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku
Wywiedzione ze Słowa
1. Izabela Fortuna – Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie.

Nr 4 (209) kwiecień 2015 r.

Policja informuje
Poszukiwany okazał się
nietrzeźwym kierowcą
W œrodê 8 kwietnia dy¿urny
Policji w Ropczycach zosta³ poinformowany o zaginiêciu 46-letniego mê¿czyzny. Policjant zauwa¿y³ poszukiwanego cz³owieka, gdy podje¿d¿a³ pod sklep
w Szkodnej. Okaza³o siê, ¿e by³
kompletnie pijany, badanie wykaza³o ponad 3 promile alkoholu w organizmie.
Dy¿urny ropczyckiej Policji
zosta³ poinformowany o zaginiêciu mê¿czyzny. Zaniepokojona
kobieta przedstawi³a okolicznoœci, w jakich jej m¹¿ opuœci³ dom.
Poda³a dane samochodu, którym móg³ siê przemieszczaæ.
Po otrzymaniu zg³oszenia, policjant Wydzia³u Kryminalnego
z Ropczyc ustali³, gdzie mo¿e
przebywaæ zaginiony mê¿czyzna. Sprawdzaj¹c wytypowany
rejon zauwa¿y³ samochód, który odpowiada³ opisowi podanemu przy zg³oszeniu. Gdy mê¿czyzna kieruj¹cy tym autem podjecha³ pod sklep spo¿ywczy
w Szkodnej zosta³ wylegitymowany przez funkcjonariusza.
Kierowc¹ okaza³ siê poszukiwany 46-latek. Od mê¿czyzny
czuæ by³o alkohol. Zosta³ przewieziony do komisariatu w Sêdziszowie Ma³opolskim i tam
zbadano jego stan trzeŸwoœci.
Mia³ ponad 3 promile.
Mê¿czyzna odpowie za kierowanie samochodem w stanie
nietrzeŸwoœci oraz bez uprawnieñ.
Policyjne działania
„Trzeźwe Popołudnie”
i działania „Prędkość”
Na drogach powiatu ropczycko-sêdziszowskiego policjanci
prowadz¹ sukcesywnie dzia³ania
pod kryptonimem „TrzeŸwe popo³udnie”. Zwracaj¹ podczas
tych dzia³añ szczególn¹ uwagê
na trzeŸwoœæ kierowców, sprawdzaj¹ tak¿e przestrzeganie obowi¹zku jazdy z zapiêtymi pasami
bezpieczeñstwa, oraz czy dzieci
s¹ przewo¿one w fotelikach
ochronnych.
W wyznaczonych punktach
na drogach powiatu ropczycko
-sêdziszowskiego funkcjonariusze wyposa¿eni w przenoœne
urz¹dzenia do badania stanu
trzeŸwoœci prowadzili dzia³ania,
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których celem by³a poprawa
bezpieczeñstwa u¿ytkowników
dróg i eliminowanie z ruchu nietrzeŸwych kierowców. Oprócz
stanu trzeŸwoœci policjanci
sprawdzali tak¿e, czy kierowcy
i pasa¿erowie stosuj¹ siê do obowi¹zku u¿ywania pasów bezpieczeñstwa oraz czy dzieci przewo¿one s¹ w fotelikach ochronnych. W najbli¿szym czasie zostan¹ przeprowadzone kolejne
takie dzia³ania.
Przypominamy, ¿e kierowanie
pojazdem mechanicznym w stanie po u¿yciu alkoholu (gdy zawartoœæ alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila) skutkuje odpowiedzialnoœci¹ za wykroczenie. Konsekwencj¹ skazania
mo¿e byæ kara aresztu, grzywna
oraz zakaz prowadzenia pojazdów na czas od szeœciu miesiêcy
do trzech lat.
Natomiast kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie
nietrzeŸwoœci (gdy zawartoœæ alkoholu we krwi przekracza 0,5
promila) to przestêpstwo zagro¿one kar¹ pozbawienie wolnoœci do dwóch lat, ograniczenia
wolnoœci lub grzywny oraz zakazem prowadzenia pojazdów na
czas od roku do dziesiêciu lat.
Ropczyccy policjanci prowadz¹ równie¿ dzia³ania „Prêdkoœæ”. Funkcjonariusze zwracaj¹
szczególn¹ uwagê na wszelkie
przypadki przekraczania dozwolonej prêdkoœci.
Niedostosowanie prêdkoœci
do panuj¹cych warunków, to
jedna z najczêstszych przyczyn
zdarzeñ drogowych. Zmniejszenie zagro¿enia wypadkami spowodowanymi przez nadmiern¹
prêdkoœæ kieruj¹cych jest jednym z priorytetowych zadañ
Policji. Akcja „Prêdkoœæ” to jedno z cyklicznie prowadzonych
dzia³añ, których celem jest walka z piratami drogowymi. Kontrole prêdkoœci prowadzone s¹
z wykorzystaniem wideorejestratorów i rêcznych mierników
prêdkoœci, a lokalizacja punktów
pomiaru prêdkoœci czêsto siê
zmienia.

wybrane rodzaje wykroczeñ
w ruchu drogowym. Na przyk³ad
osoba nieuprawniona, która zaparkuje na miejscu przeznaczonym dla osoby niepe³nosprawnej
musi siê liczyæ z mandatem karnym w wysokoœci 800 z³.
Nowe kwoty mandatów za niektóre wykroczenia, w tym zwi¹zane z nieuprawnionym pos³ugiwaniem siê kart¹ parkingow¹,
przewiduje rozporz¹dzenie, które zaczê³o obowi¹zywaæ od 11
kwietnia 2015 r.
Kierowcy, którzy nie maj¹c do
tego uprawnieñ zaparkuj¹ na
miejscu przeznaczonym dla osoby niepe³nosprawnej, musz¹ siê
liczyæ z mandatem karnym w wysokoœci 800 z³. Za samo nieuprawnione pos³ugiwanie siê
kart¹ parkingow¹ dla osób niepe³nosprawnych grozi 300 z³
mandatu.
31 sierpnia 2014 r. wprowadzono obowi¹zek noszenia elementów odblaskowych dla pieszych, którzy poruszaj¹ siê poza
terenem zabudowanym po
zmroku. Rozporz¹dzenie zak³ada, aby nie okreœlaæ konkretnej
wysokoœci mandatu dla osoby,
która nie spe³ni tego obowi¹zku, tylko wskazaæ jej górn¹ granicê – do 100 z³.
Projekt zmian reguluje tak¿e
kwestie mandatów dla m.in. nietrzeŸwych rowerzystów. Od listopada 2013 r. kierowanie pojazdem innym ni¿ mechaniczne
pod wp³ywem alkoholu jest wykroczeniem, a nie przestêpstwem. Zgodnie rozporz¹dze-

niem, nietrzeŸwy rowerzysta bêdzie móg³ zostaæ ukarany mandatem w wysokoœci 500 z³, natomiast za stan po u¿yciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) groziæ bêdzie od 300 do 500 z³ mandatu.
Mandaty w wysokoœci 100 z³
dostan¹ tak¿e osoby, które poruszaj¹ siê tzw. czteroko³owcem
(np. quadem) bez kasku.
Zmiany okreœla Rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów
z dnia 9 kwietnia 2015r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie
wysokoœci grzywien nak³adanych
w drodze mandatów karnych za
wybrane rodzaje wykroczeñ.
Nowy Komendant Powiatowy Policji
w Ropczycach
Od 1 kwietnia br. funkcjê Komendanta Powiatowego Policji
w Ropczycach pe³ni m³. insp.
Grzegorz Maksimczuk. Zast¹pi³
na tym stanowisku m³. insp. Witolda Wójcika, który odszed³ na
emeryturê.
M³odszy inspektor Grzegorz
Maksimczuk s³u¿bê w Policji rozpocz¹³ w 1991 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie w Wydziale Informatyki.
Od 1996 roku by³ zwi¹zany
z Komend¹ Powiatow¹ Policji
w Dêbicy, gdzie s³u¿y³ w Zespole
£¹cznoœci i Informatyki, zaœ od
2000 roku w Zespole do Spraw
Ochrony Informacji Niejawnych
Kancelarii Tajnej i Sk³adnicy Akt.
Od 2003 roku obj¹³ funkcjê Naczelnika Wydzia³u Prewencji
i Ruchu Drogowego. W 2006
roku zosta³ powo³any na stanowisko Pierwszego Zastêpcy Komendanta Powiatowego Policji
w Dêbicy.
asp. D. Kopeć

Zmiany w przepisach prawa o ruchu
drogowym
Od 11 kwietnia br. wesz³y w ¿ycie
nowe przepisy dotycz¹ce wysoko- Nowy komendant Powiatowy Policji w Ropczycach mł. insp. Grzegorz Maksimczuk
œci mandatów nak³adanych za pierwszy z prawej.
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Tradycyjnie, bo już dwunasty
raz, w Wielki Czwartek w kościele parafialnym w Czarnej
Sędziszowskiej została zaprezentowana inscenizacja –
Misterium Męki Pańskiej. Jak
się okazało chętnych do zobaczenia przedstawienia,
mimo niesprzyjającej aury,
nie zabrakło. Dorośli i dzieci
z wielką powagą i skupieniem
oglądali kolejne sceny przedstawiające ostatnie chwile
życia Jezusa, moment jego
ukrzyżowania oraz zmartwychwstanie.
Tegoroczne Misterium zosta³o przygotowane z du¿ym rozmachem i zaanga¿owaniem zarówno ze strony aktorów jak
i opiekunów. Przygotowanie takiego spektaklu wymaga³o wielu
prób, które najczêœciej odbywa³y siê w godzinach popo³udniowych oraz w soboty. Scenografia, kostiumy oraz wszelkie potrzebne rekwizyty wykonane zosta³y przez ksiêdza proboszcza.
Przedstawienie zosta³o wzbogacone piêknymi piosenkami, które tworzy³y niezapomniany nastrój. Aktorzy w sposób szczególny przeprowadzili nas przez kolejne etapy mêczeñskiej œmierci
Jezusa, czyli od Ostatniej Wieczerzy, modlitwy w Ogrojcu,
pojmania, biczowania, skazania,
drogi krzy¿owej, a¿ do kulminacyjnego punktu œmierci Chrystusa na krzy¿u i Jego Zmartwychwstania. Na uwagê zas³uguje

Pasja w Czarnej Sędziszowskiej

doskona³a gra wszystkich aktorów, ale w szczególnoœci nale¿y
wyró¿niæ uczniów odgrywaj¹cych postaci – Jezusa, Pi³ata oraz
Judasza. Te role by³y najtrudniejsze do odegrania i wymaga³y
sporego zaanga¿owania ze strony m³odych aktorów Trzeba
przyznaæ, ¿e stworzyli doskona³e kreacje aktorskie, swoj¹ gr¹
wzruszali widza. Jesteœmy
wdziêczni wszystkim osobom,
które zaanga¿owane by³y w przygotowanie tegorocznego Misterium, tym którzy w jakikolwiek

V Powiatowy
Konkurs Translatorski
W dniu 20.04.2015 w LO w Ropczycach odbył się V Powiatowy Konkurs
Translatorski „Young Translators”.
Tematyka konkursu to: Zdrowie psychiczne a sposoby radzenia
sobie ze stresem. Z naszej szko³y w konkursie wziê³o udzia³ dwóch
uczniów Maciej Zaborniak
z klasy 3em oraz Konrad Ch³êdowski z klasy 3fi, którzy t³umaczyli tekst z jêzyka angielskiego na polski. Wed³ug oceniaj¹cych, poziom 13 uczestników by³ jak nigdy dot¹d bardzo wyrównany. Nasz uczeñ
Konrad Ch³êdowski zaj¹³ III
miejsce, Maciek otrzyma³ wyró¿nienie. Gratulujemy !!!
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uczniów naszego gimnazjum,
w tym zespó³ wokalno-instrumentalny pod kierunkiem Pana
Aleksandra Czy¿a. Nale¿y wspomnieæ, ¿e Misterium cieszy siê
du¿¹ popularnoœci¹ wœród naszych absolwentów, którzy kibicuj¹ aktorom-amatorom oraz
wspieraj¹ ich dobr¹ rad¹ i ¿yczliwymi wskazówkami. Swoj¹
obecnoœci¹ zaszczycili wszystkich
uczestników przedstawienia
oraz zgromadzonych mieszkañców wsi i okolic: Pan Senator RP
Zdzis³aw Pupa, cz³onek zarz¹du
powiatu Pani Bernadetta Frysztak, Burmistrz Bogus³aw Kmieæ
oraz Sekretarz Gminy Jan Maroñ. Po przedstawieniu uczniowie zbierali wolne datki, które
zostan¹ przeznaczone na dofinansowanie wycieczki szkolnej
dla aktorów.
M. Drozd

sposób przyczynili siê do przybli¿enia prze¿ywanych tajemnic
chrzeœcijañskiej wiary.
G³ównym pomys³odawc¹, scenarzyst¹ oraz re¿yserem by³ ks.
proboszcz Edward Brzana we
wspó³pracy z Paniami Albin¹
Œwierad, Mariol¹ Drozd, Ma³gorzat¹ Mytych, Bogus³aw¹ Skiba.
Nad efektami specjalnymi,
w postaci prezentacji multimedialnych czuwa³ dyrektor gimnazjum Pan Andrzej Œwierad oraz
ks. Pawe³ Martyka. W przedstawieniu bra³o udzia³ oko³o stu Więcej zdjęć na www.gczarna.republika.pl

ZST na Międzynarodowych
Targach w Wenecji
W Zespole Szkó³ Technicznych prê¿nie dzia³a firma symulacyjna „Technik” spó³ka z o.o.
Prowadz¹ j¹ uczniowie naszej
szko³y ucz¹cy siê w zawodzie
technik handlowiec, elektryk
i informatyk. Pod czujnym okiem
nauczycieli m³odzie¿ praktykuje, wykorzystuj¹c zdobyt¹ wiedzê
i umiejêtnoœci na zajêciach zawodowych. To niew¹tpliwie
atrakcyjna i aktywna metoda
pracy z uczniami, która ma pozytywne odzwierciedlenie w osi¹ganych przez nich wynikach
kszta³cenia. Rozwijanie umiejêtnoœci przedsiêbiorczych przez
prowadzenie firmy jest popularne w szko³ach na ca³ym œwiecie

mniej w Polsce. Aby wymieniæ siê
doœwiadczeniami z m³odzie¿¹ innych szkó³ m³odzi przedsiêbiorcy z naszej szko³y wraz z opiekunami 14. kwietnia 2015 r. wyjechali na Miêdzynarodowe Targi
Firm Symulacyjnych do Wenecji!
Korzystaj¹c z okazji uczniowie i
nauczyciele mieli mo¿liwoœæ zaprezentowania dorobku szko³y,
wypromowania Sêdziszowa M³p
i Podkarpacia na zagranicznym
rynku.
Wyjazd jest tym bardziej atrakcyjny, ¿e uczniowie nie ponosz¹
kosztów a maj¹ mo¿liwoœæ zwiedzania atrakcyjnych miejsc we
W³oszech!
Anna Szeliga-Kuźniar
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Praktyki uczniów ZST w Niemczech
W dniach 1 marzec- 28 marzec
2015 roku grupa młodzieży
Zespołu Szkół Technicznych
im.prof. Karola Olszewskiego
w Sędziszowie Mł. Przebywała na praktyce zagranicznej
w Niemczech. Wyjazd był
w ramach programu Erasmus+.
Projekt „Uczniowie ZST na
niemieckim rynku pracy” dobieg³
koñca, zatem nadszed³ czas podsumowañ. Zagraniczne sta¿e zosta³y zrealizowane w ramach programu Erasmus+, finansowanego
ze œrodków Unii Europejskiej.
W ramach projektu 14 uczniów
Zespo³u Szkó³ Technicznych
w Sêdziszowie M³p. szko³y wyjecha³o na miesiêczne praktyki zawodowe do Niemiec (1.03 –
28.03.2015 r.). W programie
uczestniczyli uczniowie nastêpuj¹cych kierunków: technik elektryk (7 osób) i technik informatyk (7 osób).
Baz¹ noclegow¹ grup by³a niewielka miejscowoœæ Schkeuditz
le¿¹ca niedaleko Lipska. Praktyki odbywa³y siê w firmie Vitalis.
Projekt mia³ na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych
uczestników sta¿u, kszta³cenie
umiejêtnoœci pos³ugiwania siê jêzykiem obcym, prze³amywanie
barier kulturowych, zwiêkszenie
motywacji do dalszego rozwoju
zawodowego i osobistego, a przez
to zwiêkszenie szans zatrudnienia
na krajowym i europejskim rynku pracy. Informatycy zdobywali
doœwiadczenie w tworzeniu stron
internetowych na kursie, natomiast elektrycy pracowali przy
wykonywaniu instalacji elektrycznej. Dziêki temu uczestnicy sta¿u
otrzymaj¹ certyfikaty i dokument
Europass – Mobilnoœæ, które potwierdz¹ odbycie praktyk w innym
kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego, a tym
samym u³atwi¹ w przysz³oœci odnalezienie siê na rynku pracy.
W ramach przyznanych œrodków
przed wyjazdem uczniowie otrzymali kieszonkowe na swoje potrzeby w wysokoœci oko³o 300 EURO.
Firm¹, która przyjmowa³a naszych uczniów i organizowa³a im
praktyki w Niemczech by³a firma VITALIS, ta sama, z któr¹
szko³a wspó³pracowa³a przy realizacji wczeœniejszych projektów. To by³o powodem, ¿e wspó³praca z ni¹ uk³ada³a siê znakomicie, pocz¹wszy od momentu
pisania wniosku a¿ do zakoñcze-
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nia projektu. Osob¹ odpowiedzialn¹ z ramienia tej firmy by³a
pani Ma³gorzata Worona, która
wspiera³a nas w ka¿dym zadaniu,
organizacji i logistyce. Za to jej
serdecznie dziêkujemy.
Poza czysto zawodowymi korzyœciami, wyjazd by³ tak¿e
œwietn¹ okazj¹ do poznania kultury, historii, zabytków, atrakcji
turystycznych odwiedzanych
miast, takich jak Lipsk, Drezno
i stolicy Niemiec – Berlina. M³odzie¿ mia³a mo¿liwoœæ zwiedzania licznych zabytków, pozna³a
m.in. bogate w zbiory Muzeum
Techniki w Berlini, muzeum Madame Tussaudse. Niezapomnianym
prze¿yciem dla przebywaj¹cych
w Niemczech by³o obejrzenie
s³ynnego Muru Berliñskiego,
Bramy Brandenburskiej oraz
budynku Reichstagu. W DreŸnie
natomiast uczestnicy mogli zobaczyæ póŸnobarokowy zespó³
architektoniczny Zwinger oraz
odbyæ wizytê zawodoznawcz¹
w Szklanej Manufakturze, jednej
z fabryk koncernu Volkswagen,
gdzie odbywa siê produkcja
koñcowa luksusowego Volkswagen Phaetona.

Niew¹tpliwie du¿¹ atrakcj¹ dla
uczestników projektu by³a równie¿ wizyta w fabryce BMW
w Lipsku, gdzie poznali oni proces produkcji samochodów
BMW serii 1 w wersji piêciodrzwiowej, Convertible oraz
Coupe, a tak¿e BMW X1. Powstaje tu co ósmy samochód
bawarskiej marki. Zwiedzanie
fabryki rozpoczê³o siê w przestronnym hallu wejœciowym projektu Zahy Hadid – londyñskiej
architekt, który ³¹czy w sobie dwa
znaczenia – dos³owne i symboliczne. Lobby zosta³o tak zaprojektowane, aby ³¹czyæ ze sob¹
wszystkich pracowników. Ka¿dy
pracownik – fizyczny i biurowy
w³aœnie w tym miejscu zaczyna
pracê, co jak wyjaœni³ nasz przewodnik, ma pokazywaæ, ¿e obydwie grupy s¹ dla tej fabryki tak
samo wa¿ne. Dalej przeszliœmy
do hali monta¿owej, w której
przechadzaliœmy siê miêdzy stanowiskami pracy, ogl¹daj¹c
z bliska pracê najnowoczeœniejszych robotów. Kolejnym etapem by³a lakiernia, gdzie trafiliœmy na czyszczenie czêœci maszyn
s³u¿¹cych do pokrywania samo-

chodów farb¹. Na koniec odwiedziliœmy liniê monta¿ow¹.
Tam na szklanych mostach nad
g³owami pracowników mogliœmy
ogl¹daæ jak powstaj¹ i s¹ „dopieszczane” samochody dla odbiorców z ca³ego œwiata.
A wszystko to zosta³o zrealizowane ze œrodków unijnych. Na
realizacjê projektu Zespó³ Szkó³
Technicznych otrzyma³ ponad
36 000 EURO.
Korzyœci, jakie p³yn¹ z zagranicznych sta¿y, organizowanych
przez ZST dla swoich uczniów,
s¹ ogromne. Nie sposób nie
wspomnieæ o tych, które podnosz¹ nie tylko umiejêtnoœci
i kwalifikacje zawodowe. M³odzie¿ bêd¹ca z dala od rodzinnego domu, musia³a przecie¿
zmierzyæ siê z wieloma wyzwaniami. Uczy³a siê radzenia w nowych, jak¿e innych od polskiej
codziennoœci, sytuacjach, uczy³a siê wspó³pracy i pomocy
w grupie, a tak¿e zarz¹dzania
czasem i pieniêdzmi. Poprzez organizowanie takiego typu zawodowych praktyk ZST staje siê
szko³¹ nowoczesn¹, a jej dobrze
wykszta³ceni absolwenci znajd¹
w gospodarce godziwe warunki
pracy i p³acy.
Pragnê podziêkowaæ uczestnikom projektu – naszym uczniomktórzy fantastycznie spisali siê
podczas trwania projektu, godnie reprezentowali nasz¹ szko³ê,
region i nasz kraj. Mam nadziejê,
¿e zdobyte podczas pobytu na
praktykach doœwiadczenie, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i dokumentami, przyczyni¹ siê do znalezienia dobrej pracy w przysz³oœci.
Koordynator projektu: Bożena Feret
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Uroczystość pożegnania maturzystów w sędziszowskim ogólniaku

Nie mówimy „żegnajcie”, mówimy „do zobaczenia”
Zgodnie z kalendarzem organizacji roku szkolnego, podobnie jak w całej Polsce, w Liceum Ogólnokształcącym im.
ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. 24 kwietnia 2015
roku miała miejsce uroczystość pożegnania maturzystów.
Ze wzglêdu na bogaty program, w tym dniu odby³o siê tylko piêæ lekcji. Po ich zakoñczeniu spo³ecznoœæ szkolna z pocztem sztandarowym szko³y
uczestniczy³a we Mszy Œwiêtej
w Koœciele pw. Mi³osierdzia Bo¿ego. Ksi¹dz Dziekan Krzysztof
Gac, koncelebruj¹cy nabo¿eñstwo z ks. Grzegorzem Chmielowskim, kierowa³ do maturzystów wiele ciep³ych s³ów i wskazówek na czas egzaminów i nowy
etap doros³ego ¿ycia.
Po uroczystoœciach w koœciele, zaproszeni goœcie, rodzice,
nauczyciele i pracownicy szko³y
oraz uczniowie zebrali siê
w szkolnej hali widowiskowo-sportowej na dalsze œwiêtowanie.
Rozpoczêto tradycyjnie od
hymnu pañstwowego.
Prowadz¹ca uroczystoœæ wicedyrektor Halina Szela przekaza³a uczniom ¿yczenia optymizmu
i wiary we w³asne mo¿liwoœci, trafnego wyboru tematów egzaminacyjnych, kontynuowania nauki
na wymarzonych kierunkach
studiów, wspania³ej przysz³oœci
oraz takich wyników maturalnych które pozwol¹ im spe³niæ
m³odzieñcze marzenia i ambicje.
Zdzis³aw Pupa – Senator
Rzeczpospolitej Polskiej, jednoczeœnie absolwent sêdziszowskiego ogólniaka, wspominaj¹c
swoj¹ maturê i czas pobytu
w murach tej szko³y, gratulowa³
uczniom wyników w nauce,
¿ycz¹c wszystkiego najlepszego
na czas egzaminów i kolejnych
etapów ¿ycia. Odwo³uj¹c siê do
Adama Asnyka prosi³ aby pielêgnowaæ tradycje i „Nie depcz¹c
przesz³oœci o³tarzy…” pisaæ dalsz¹
historiê szko³y. Przekaza³ dla liceum Medal Senatu Rzeczypospolitej.
¯yczenia i gratulacje maturzystom i ich rodzicom, podziêkowania nauczycielom i wychowawcom przekaza³ równie¿
obecny na uroczystoœci Pan Sta-
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nis³aw Ziemiñski – Wicestarosta
Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego.
W imieniu Rady Rodziców
przemawia³a Przewodnicz¹ca
Szkolnej Rady Rodziców Pani
Anna Bia³orucka, która wraz
z Pani¹ El¿biet¹ Dorob¹ reprezentowa³a wszystkich rodziców
maturzystów.
Halina Szela odczyta³a list
z ¿yczeniami powodzenia na egzaminach i udanych decyzji
¿yciowych, skierowany do Maturzystów od Pana Kazimierza
Moskala – Pos³a na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Przekaza³a
tez ¿yczenia i pozdrowienia dla
uczniów od Pani Lucyny Doroby – dyrektora szko³y, która przewodniczy grupie szkolnej przebywaj¹cej w Portugalii w ramach
realizowanego przez liceum
programu COMENIUS.
Wiele czasu zajê³o wrêczanie
maturzystom nagród, œwiadectw
z wyró¿nieniem i podziêkowañ,
które z r¹k Pana Starosty, Pani
Wicedyrektor, i Pani Skarbnik
Rady Rodziców otrzyma³o w sumie 67 uczniów. Wyró¿nienia
przyznano uczniom za wysokie
wyniki w nauce a tak¿e za pracê
spo³eczn¹ w samorz¹dach klasowych i samorz¹dzie szkolnym, za
osi¹gniêcia w konkursach przedmiotowych, za pracê w szkolnym
kole Caritas i Zwi¹zku Strzelec-

kim „Strzelec”, za reprezentowanie szko³y w zawodach sportowych i ze sztandarem szkolnym
w uroczystoœciach patriotycznych, za pracê w organizacjach
szkolnych, za pracê dziennikarsk¹ w gazecie szkolnej LOkomitywa, za wystêpy w Licealnym
Teatrze Muzycznym, za pracê
w telewizji szkolnej PIXELO, za
prowadzenie gazetki samorz¹du
uczniowskiego i za wzorowe czytelnictwo.
W bie¿¹cym roku, pi¹ty raz
z rzêdu przeprowadzony zosta³
plebiscyt, maj¹cy na celu wy³onienie absolwentów, którzy
w czasie trzyletniego pobytu
w szkole odznaczali siê wysokimi
wynikami w nauce, w sporcie
oraz aktywnym uczestnictwem
w ¿yciu szko³y. Uczniowie ci nagrodzeni zostali statuetk¹
„PIOTR”, która stanowi najwy¿sze szkolne wyró¿nienie dla absolwentów naszego Liceum, a nazwa
wywodzi siê od osoby patrona
szko³y – ksiêdza Piotra Skargi.
Wy³onienie laureatów do statuetki PIOTR (poza kategoriami najwy¿sze stopnie w nauce
i frekwencji, które wynikaj¹ ze
statystyki) nast¹pi³o na drodze
g³osowania, przeprowadzonego
wœród nauczycieli oraz uczniów
klas drugich i trzecich. Kandydatów do ka¿dej z wymienionych
kategorii zg³aszali wychowawcy
klas oraz uczniowie. Spoœród 29
nominowanych uhonorowano
tych, którzy uzyskali najwy¿sze
wyniki w g³osowaniu.
Tytu³ NAJLEPSZEGO Z NAJLEPSZYCH – Primus Inter Pares w bie¿¹cym roku otrzyma³a
uczennica Kamila Bochnak uzyskuj¹c œredni¹ ocen 5,59. Statuetkê w kategorii SPORTOWIEC
SZKO£Y otrzyma³ Sebastian

Malisiewicz, a SPORTSMENKA
SZKO£Y – Ksenia Banaœ. Najlepsz¹ ARTYSTYCZN¥ DUSZ¥
okaza³a siê Weronika Bia³orucka, a PIOTRA za dzia³alnoœæ spo³eczn¹ odebra³ Maksymilian Jarz¹b. Na OSOBOWOŒÆ SZKO£Y wybrany zosta³ Patryk ¯uczek
a za NAJWY¯SZ¥ FREKWENCJÊ
wyró¿niono w tym roku dwie
uczennice Annê Szparê i Annê
Bajorsk¹. Statuetki wrêcza³ maturzystom Pan Bogus³aw Kmieæ
– Burmistrz Sêdziszowa M³p.,
który dla ka¿dego wyró¿nionego do³¹czy³ upominek, a za
wszystkich obieca³ trzymaæ kciuki podczas matury.
Wszyscy uczniowie klas trzecich zostali obdarowani przez
swoich m³odszych kolegów pami¹tkowymi upominkami. Przewodnicz¹ca Samorz¹du Uczniowskiego Ma³gorzata Bodziany skierowa³a do nich piêkne
¿yczenia a klasa 2bf zaprezentowa³a program artystyczny.
Nie zabrak³o te¿ podziêkowañ
dla Dyrekcji, Wychowawców,
Nauczycieli i Pracowników Liceum od ¿egnaj¹cych szko³ê
uczniów klas maturalnych. Przemówienie w imieniu maturzystów wyg³osi³a Wiktoria Doroba.
Na zakoñczenie absolwenci
przedstawili wi¹zankê utworów
muzycznych.
Uroczystoœæ, pomimo ¿e sk³ada³a siê z wielu punktów i nieco
wyd³u¿y³a w czasie na pewno
przez wszystkich zostanie zapamiêtana jako refleksyjne i wa¿ne wydarzenie z ¿ycia szko³y.
Z perspektywy trzech ostatnich lat wszyscy cz³onkowie naszej szkolnej spo³ecznoœci z pewnoœci¹ mog¹ powiedzieæ „…
i nie ¿al nic, i ¿al tak wiele”.
HS
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Uczestnicy wraz z opiekunami, organizatorzy i goście Turnieju.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
W dniu 9 kwietnia 2015 r. tradycyjnie już na obiektach
Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Czarnej Sędz. odbyły się X eliminacje gminne
Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej.
Zosta³y one poprzedzone rozes³aniem na pocz¹tku lutego do
wszystkich szkó³ podstawowych
i gimnazjów z terenu gminy Sêdziszów M³p. informacji zawieraj¹cych regulamin konkursu oraz
szczegó³owo okreœlony zakres
wiadomoœci wymaganych na konkursie wraz z materia³ami do nauki. Turniej rozpocz¹³ siê od pokazu sprzêtu stra¿ackiego na placu przed szko³¹, który ogl¹dali
oprócz uczestników konkursu
i zaproszonych goœci uczniowie
ze Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Czarnej Sêdz. Swój sprzêt
zaprezentowali stra¿acy z PSP
w Ropczycach, pokazano lekki
samochód ratownictwa technicznego wraz z jego wyposa¿eniem
oraz zestaw hydrauliczny i zestaw
pierwszej pomocy medycznej.
Nastêpnie uczestnicy Turnieju
przyst¹pili do wspó³zawodnictwa,

które sk³ada³o siê z dwóch czêœci: testowej i ustnej. Nad poprawnoœci¹ rywalizacji czuwali przedstawiciele PSP w Ropczycach.
W Turnieju brali udzia³ uczniowie z 5 szkó³ podstawowych
z miejscowoœci: Czarna Sêdz., Kawêczyn Sêdz., Zagorzyce Dolne,
Wolica Piaskowa i SP Nr 3 Sêdziszów M³p. oraz 3 gimnazjów
w Zagorzycach Górnych, Sêdziszowie M³p. i Czarnej Sêdz.
Zwyciêzcy z r¹k Burmistrza
Bogus³awa Kmiecia, Komendanta Powiatowego PSP w Ropczycach Jacka Roga oraz przedstawicieli Zarz¹du Oddzia³u
Miejsko-Gminnego OSP w Sêdziszowie M³p. w osobach Eugeniusza Alberskiego – Prezesa Zarz¹du OSP oraz Marka Roga –
Komendanta Gminnego OSP
otrzymali dyplomy oraz nagrody w postaci sprzêtu sportowego. Ponadto osoby, które zajê³y
dwa pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach reprezentowaæ bêd¹ nasz¹ gminê na eliminacjach powiatowych.
Gratulujemy zwyciêzcom, ich
opiekunom i organizatorom
Pokaz sprzętu strażackiego.
Turnieju!

Goście Turnieju – od lewej: Komendant gminny OSP Marek Róg, wiceprezes Zarządu Gminnego Związku OSP Andrzej Świerad, Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP Eugeniusz Alberski, Komendant Powiatowy PSP Jacek Róg, Burmistrz Sędziszowa Młp. Bogusław Kmieć.
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Ostateczne wyniki eliminacji gminnych OTWP:
W kategorii szkół podstawowych:
I miejsce – Rafał Żegleń – SP Kawęczyn Sędz.
II miejsce – Patrycja Ślączka – SP Kawęczyn Sędz.
III miejsce – Marcel Pazdan – SP Czarna Sędz.
IV miejsce – Zuzanna Majka – SP Czarna Sędz.
V miejsce – Gabriel Lazarowicz – SP nr 3 w Sędziszowie Młp.
W kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsce – Dominika Drozd – Gimnazjum Sędziszów Młp.
II miejsce – Nikodem Żyła – Gimnazjum Czarna Sędz.
III miejsce – Rafał Białek – Gimnazjum Czarna Sędz.
IV miejsce – Michał Persak – Gimnazjum Czarna Sędz.
V miejsce – Marcin Siwiec – Gimnazjum Zagorzyce Górne
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X Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy w Zagorzycach
W dniu 24.03.2015 w siedzibie Biblioteki Publicznej
w Zagorzycach już po raz dziesiąty miał miejsce Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy Klas Trzecich Jak co
roku organizatorami konkursu są: Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Górnych i miejscowa Filia Biblioteki Publicznej. W konkursie rywalizowali ze sobą
uczniowie ze szkół podstawowych: z Zagorzyc Dolnych, Zagorzyc Górnych oraz Szkodnej.

Najlepszymi z najlepszych
okazali się:
I miejsce
Dagmara Totoń z Zagorzyc Górnych
II miejsce
Gabriela Czaja z Zagorzyc Dolnych
III miejsce
Natalia Pazdan z Zagorzyc Górnych
dowskiego, diab³a Borutê, przeczyta³ o królewnie Wandzie, królowej Jadwidze i innych bohaterach bajañ polskich.
Konkurs sk³ada³ siê z dwóch
czêœci: pisemnej i czytania na
g³os. Dzieci mia³y wykazaæ siê
dobr¹ znajomoœci¹ treœci, jak
równie¿ piêknym czytaniem
przygotowanych i losowo wybranych fragmentów legend.

Wszyscy uczestnicy otrzymali
nagrody ksi¹¿kowe i „ma³e co
nieco”. Trójka najlepszych dosta³a palmy wielkanocne, a reszta wielkanocne kurcz¹tka.
Zwyciêzcom konkursu gratulujemy!

Zdrowe nawyki żywieniowe od przedszkola

w ca³oœci wybran¹, pojedyncz¹
jarzynê/warzywo w realnym ujêciu. W odpowiedzi na konkurs
przys³ano 51 prac z terenu ca³ej
Polski, wykonanych ró¿norodnymi, bardzo pracoch³onnymi lub
niezwykle pomys³owymi technikami plastycznymi. Najczêœciej
przedstawian¹ przez dzieci, ulubion¹ jarzynk¹ okaza³a siê marchewka.
Wyniki konkursu zosta³y og³oszone 27 marca na stronie
www.przedszkole-jedynka.pl
oraz blizejprzedszkola.pl.

Tematyka tegorocznych
zmagañ trzecioklasistów dotyczy³a znajomoœci legend polskich. S¹ to teksty doœæ trudne,
choæby z uwagi na staropolski
czy gwarowy jêzyk, którym s¹
napisane.
Celem konkursu jest rozwijanie czytelnicze zw³aszcza najm³odszego pokolenia. Temat legend polskich s³u¿y w dwójna-

sób temu zadaniu, bo po pierwsze: m³ody czytelnik musia³ siê
zmierzyæ z trudnoœciami jêzykowymi, które ju¿ nie bêd¹ dla niego stanowi³y problemu na przyk³ad przy czytaniu klasyki polskiej ( Sienkiewicza, Mickiewicza, Przerwy- Tetmajera, Fredry);
po drugie: zapozna³ siê z treœci¹
naszych narodowych skarbów
literackich. Pozna³ pana Twar-

Celem konkursu by³o: kszta³„Zjadam witaminki
towanie zasad zdrowego ¿ywietakże z tej, ulubionej
nia oraz postawy prozdrowotjarzynki” pod takim
nej, rozwijanie kreatywnoœci
tytułem sformułowai twórczego myœlenia oraz umieny został temat ogóljêtnoœci pos³ugiwania siê ró¿nonopolskiego konkursu
rodnymi technikami plastycznyplastycznego, zorganimi. Do konkursu zosta³y zakwazowanego przez Pulifikowane prace wykonane inbliczne Przedszkole
dywidualnie przez dziecko 5-6
Nr1 w Sędziszowie
letnie pod kierunkiem nauczyMłp. z Oddziałem Zamiejscowym w Wolicy Ługowej, ogło- ciela dowoln¹ technik¹ p³ask¹,
szony na stronie internetowej bliżej przedszkola.pl.
formatu A4, przedstawiaj¹ce

Katarzyna Róg
Barbara Brzuszek

I miejsce zajęła Lilianna Szpakiewicz
z Przedszkola „Kamyczek” w Koszalinie,
II miejsce zdobył Jakub Ambroszczyk z Samorządowego Przedszkola
Nr 83 w Krakowie,
III miejsce przypadło Julii Tunkiel
z Przedszkola „Przyjaciele Książki”
w Sierakowie.
Lilianna wykona³a broku³a
z grubej kaszy, Jakub wyklei³ marchewkê z p³atków i listków ró¿y,
a Julia przygotowa³a kalafiora za
pomoc¹ gniecionego papieru.
Zwyciêzcom serdecznie gratulujemy a pozosta³ym uczestnikom
sk³adamy podziêkowania za
udzia³ w naszym konkursie! Dyplomy i nagrody zosta³y wys³ane
poczt¹, a podziêkowania na adres e-mail podany w metryczce
pracy.
Nauczycielka PP Nr 1
Tamara Hadyś
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W dniu 5 marca w naszej bibliotece rozpoczęły się zajęcia literacko-plastyczne.
Uczestniczy w nich kilkoro
dzieci, jednak liczymy na to,
że grono chętnych jeszcze się
powiększy. zajęcia odbywają
się w każdy czwartek w godzinach 15.00-16.30.

Na pierwszych zajêciach
z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t
Wielkanocnych dzieci przyst¹pi³y do przygotowania materia³ów
potrzebnych do wykonania najwiêkszej kartki wielkanocnej.
Efektem pracy by³o kilka ¿ó³ciutkich kurczaczków i szablony do
wykonania królika. Rodz¹ce siê
inspiracje wykorzystaliœmy na kolejnych zajêciach, które odby³y
siê 12 marca.
Ku naszej radoœci do grupy
do³¹czy³o jeszcze kilkoro dzieci.
Przygotowane materia³y, ju¿ 19
marca, pos³u¿y³y w naszych zajêciach do ukoñczenia pracy nad
kartk¹ wielkanocn¹. Wszystkie
dekoracje zosta³y umieszczone
na kartce, tworz¹c niepowtarzaln¹ kompozycjê, któr¹ mo¿na podziwiaæ w naszej mini galerii.
26 marca dekorowaliœmy pisanki oraz poznawaliœmy zwyczaje towarzysz¹ce Œwiêtom Wielkanocnym. Postanowiliœmy równie¿ opowiedzieæ dzieciom sk¹d
siê wzi¹³ zwyczaj polewania
wod¹. Przybli¿yliœmy dzieciom
techniki zdobienia jajek a tak¿e
znaczenie tej bardzo starej tradycji. Ciekawostk¹ jest, i¿ dawniej zdobieniem jaj zajmowa³y siê
wy³¹cznie kobiety, mê¿czyznom
nie wolno by³o wówczas wchodziæ do izby. Wed³ug wierzeñ ludowych jajko przeciwdzia³a³o
ka¿demu z³u. Pisanki otrzymywali najpierw najbli¿si, cz³onkowie
rodziny, przyjaciele. Pisanki
maj¹ symbolizowaæ rodz¹c¹ siê
do ¿ycia przyrodê, a w chrzeœcijañstwie nadziejê wynikaj¹c¹
z wiary w zmartwychwstanie
Chrystusa.
Na ziemiach polskich najstarsze pisanki pochodz¹ z koñca
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„Kiedy będą kolejne zajęcia,
bo już się nie mogę doczekać?”

X w., odnaleziono je podczas wykopalisk archeologicznych
w pozosta³oœciach grodu na
opolskiej wyspie Ostrówek.
Wzór rysowano na nich roztopionym woskiem, a nastêpnie
wk³adano je do barwnika – ³upin
cebuli lub ochry, które nadawa³y im brunatnoczerwon¹ barwê.
Ta technika zdobienie jest równie¿ stosowana wspó³czeœnie.
Nawi¹zuj¹c do wczeœniejszych
zajêæ, na których dzieci malowa³y swoje marzanny, zaproponowaliœmy ich wykonanie w formie
kukie³ek. Swoje marzanny wykona³y z bibu³y i kolorowych œcinków materia³ów. Strojenie marzanny przynios³o wszystkim wiele radoœci. Dawniej kuk³ê wykonywano ze s³omy, owijano bia³ym p³ótnem, zdobiono wst¹¿kami i koralami. Tradycja nakazywa³a, aby orszak z³o¿ony z kuk³y
i dzieci z zielonymi ga³¹zkami
ja³owca w d³oniach, obszed³
wszystkie domy we wsi. Po drodze podtapiano marzannê
w ka¿dej wodzie, jaka siê nadarzy³a. Wieczorem kuk³ê przejmowa³a m³odzie¿. W œwietle zapalonych ga³¹zek ja³owca wyprowadzano marzannê ze wsi, podpalano i wrzucano do wody. Jest
to staros³owiañski zwyczaj.
2 kwietnia – obchodziliœmy na
naszych zajêciach Miêdzynarodowy Dzieñ Ksi¹¿ki dla Dzieci.
Od 1967 roku jest on obchodzony w rocznicê urodzin Hansa
Christiana Andersena (2.04.
1805). Z tej okazji przygotowaliœmy na zajêcia wybrane baœnie
tego autora pt.: „Calineczka”,

„Brzydkie kacz¹tko”. Rysowanie
i kolorowanie ilustracje do baœni H.Ch. Andersena umila³o
dzieciom s³uchanie, czytanej
przez nasz¹ pani¹ sta¿ystkê, baœni pt. „Calineczka”. Prace zosta³y pokolorowane kredkami:
o³ówkowymi, woskowymi i pastelami – wszystkie prezentujemy
w czytelni naszej biblioteki. Dzieci wykona³y równie¿ swoje ma³e
Calineczki, jaskó³kê i ³ódeczkê.
Najmniejsza Calineczka ma tylko 2 cm wysokoœci i z pewnoœci¹
zmieœci³aby siê do ³upinki orzecha.
9 kwietnia odby³y siê zajêcia
pt. „S³oñce, to znaczy ¿ycie”.
Zajêcia dedykowane by³y obchodom Miêdzynarodowego Dnia
Lotnictwa i Kosmonautyki, który przypada na 12 kwietnia. Rocznica ustanowiona zosta³a na pami¹tkê pierwszego lotu cz³owieka w kosmos (1961) i pierwszego startu promu kosmicznego
(1981). Dzieci dowiedzia³y siê, ¿e
pierwsz¹ istot¹ ¿yw¹, która odby³a podró¿ dooko³a Ziemi, by³a
ma³a rosyjska suczka £ajka. By³o
to w listopadzie 1957 roku,
a pierwszym cz³owiekiem w kosmosie by³ Rosjanin Jurij Gagarin, który w dniu 12 kwietnia
1961 r., na statku Wostok wykona³ lot dooko³a Ziemi trwaj¹cy
108 minut.
W trakcie zajêæ wykorzystaliœmy ksi¹¿ki o tematyce mog¹cej
przybli¿yæ dzieciom wszechœwiat,
gdy¿ potem ka¿de z nich wykonywa³o model rakiety, planet,
rysunek przedstawiaj¹cy Uk³ad
S³oneczny, czy postacie ufolud-

ków z barwnej bibu³y oraz ma³ych styropianowych kuleczek.
Dzieci uczestnicz¹ce w zajêciach dowiedzia³y siê, ¿e S³oñce
przekazuje nam swoje œwiat³o
i ciep³o, ¿e dziêki niemu mo¿liwe jest ¿ycie na Ziemi, ¿e jego
œwiat³o wprawia w ruch planety,
a Uk³ad S³oneczny sk³ada siê ze
S³oñca znajduj¹cego siê w œrodku zespo³u planet, w tym Ziemi,
ich satelitów oraz mnóstwa ma³ych planet, kamieni, komet
o niewyobra¿alnych kszta³tach.
Ca³y ten zespó³ kr¹¿y dooko³a
S³oñca.
Dzieci po zakoñczonych zajêciach wiedz¹ jaka jest odleg³oœæ
Ziemi od S³oñca, gdzie jest równik i jaka jest jego d³ugoœæ. Czytaliœmy ciekawostki, aby potem
wykonaæ ciekawe prace.
Zwieñczeniem zajêæ jest wykonana makieta, któr¹ prezentujemy w bibliotece, w naszej mini
galerii.
Temat zajêæ przypad³ do gustu zarówno dziewczynkom jak
i ch³opcom.
W organizacjê zajêæ chêtnie
anga¿uj¹ siê nie tylko dzieci ale
równie¿ wszyscy pracownicy biblioteki, którzy dok³adaj¹ wszelkich starañ, aby s³owa ma³ego
ch³opca „Kiedy bêd¹ kolejne
zajêcia bo ju¿ siê nie mogê doczekaæ?” rozbrzmiewa³y jak najd³u¿ej.
J. Stec

Zapraszamy do odwiedzania naszej
strony internetowej
http://biblioteka.mgoks.pl/
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Magdalena Pasko siódma w Europie
Magdalena Pasko wystąpiła w reprezentacji Polski w Mistrzostwach Europy, które w dniach 11-18 kwietnia odbyły
się w Tbilisi.
Reprezentantka Lechii Sêdziszów M³p. wyst¹pi³a w kategorii
+ 75 kg w ostatnim dniu imprezy. Rwanie zaczê³a od udanego
podejœcia do ciê¿aru 93 kg.
W drugiej próbie zaliczy³a 97 kg,
zaœ w trzeciej podesz³a do 100
kg. Magda unios³a sztangê nad
g³owê, jednak delikatne ugiêcie
prawego ³okcia zadecydowa³o,
¿e podejœcie niejednog³oœnie nie
zosta³o zaliczone. Tym samym
Magda uzyska³a wynik o 6 kg
gorszy od swojego rekordu
¿yciowego.
Podrzut sêdziszowianka rozpoczê³a od zaliczenia 120 kg,
w drugim podejœciu pewnie podnios³a 126 kg, zaœ w trzecim podesz³a do 130 kg. Niestety ten
ciê¿ar okaza³ siê zbyt du¿y.
Ostatecznie Magda uzyska³a
wynik 223 kg (97+126), który da³

Dariusz Januś
Mistrzem Polski
do lat 20!
Kolejny medal dorzucił do swojej bogatej kolekcji sztangista
sędziszowskiej Lechii Dariusz
Januś. Na Mistrzostwach Polski do lat 20 zdobył złoty medal w kat. do 62 kg.
Dariusz Januœ to aktualny
Mistrz Polski seniorów oraz do
lat 17. Tytu³y te zdoby³ w ubieg³ym roku. Szczególnie sensacyjne by³o „z³oto” wywalczone
wœród seniorów.
Tym razem podopieczny trenera Mateusza B³achowicza wyst¹pi³ na pomoœcie w Zamoœciu.
Zawody rozegrano w dniach
24-26 kwietnia.
Dariusz wyst¹pi³ ju¿ w pierwszym dniu imprezy. Trzeba przyznaæ, ¿e sêdziszowianin przerasta³ swoich rywali o klasê. Na
pomost wychodzi³ dopiero, gdy
wiêkszoœæ rywali ju¿ zakoñczy³a
swoje podejœcia. Doœæ powiedzieæ, ¿e drugiego w klasyfikacji
zawodnika pokona³ a¿ o 20 kg.
Januœ w rwaniu zaliczy³ kolejno ciê¿ary: 97 kg, 100 kg i 105 kg.
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jej VII miejsce w Europie w kat.
+75 kg – o jedno ni¿ej ni¿ przed
rokiem w Tel Awiwie. Tak¿e i wynik w dwuboju by³ s³abszy o 9 kg.
Magdalena Pasko toczy³a siostrzany pojedynek z kole¿ank¹
z reprezentacji Sabin¹ Bagiñsk¹
o 6. miejsce. Lepsza okaza³a siê
Bagiñska, która uzyska³a wynik
229 kg (98+131). Pozosta³e rywalki by³y poza zasiêgiem Polek.
Medale zdobyły:
1. Tatiana Kaszirina (RUS) 322 kg
(142+180)
2. Anastazja Łysenko (UKR) 280 kg
(126+154)
3. Andrea Aanei (ROM) 261 kg
(120+141)
Kibice podnoszenia ciê¿arów
mogli œledziæ zmagania Magdaleny Pasko „na ¿ywo” w Eurosporcie i TVP Sport.

Burmistrz nagrodził Joannę Zawadzką
Burmistrz Sêdziszowa M³p.
Bogus³aw Kmieæ przyzna³ kolejn¹ nagrodê za wybitne osi¹gniecia sportowe. Otrzyma³a j¹
Joanna Zawadzka, która na pocz¹tku lutego br. zosta³a podwójn¹ Mistrzyni¹ Polski w tenisie ziemnym. Na rozgrywanych
w Bytomiu Halowych Mistrzostwach Polski Kobiet U-21 zajê³a
Trenerem i menagerem od
I miejsce zarówno w singlu jak pocz¹tku kariery Joanny Zai w deblu wystêpuj¹c w parze wadzkiej Pan Wies³aw Schab.
W podrzucie dŸwign¹³ 125 kg z Patrycja Polañsk¹.
Gratulujemy!
i 135 kg. Jedynie sztanga z ciê¿arem 141 kg okaza³a siê zbyt ciê¿ka. Sêdziszowianin wygra³ z wynikiem 240 kg (105+125) – taki samym, jak w ubieg³ym roku, gdy
W bie¿¹cym roku PZPC prze- z ka¿dym” w formie meczów
zdobywa³ mistrzostwo Polski se- prowadzi³ ma³¹ rewolucjê w re- dwóch dru¿yn licz¹cych 6 zaniorów. Oczywiœcie zdoby³ tak¿e gulaminie rozgrywek o dru¿yno- wodników. Na koñcowy wynik
2 ma³e z³ote medale za zwyciê- we mistrzostwo Polski. Osiem naj- meczu z³o¿¹ siê wyniki 5 najlepstwa w poszczególnych bojach. lepszych dru¿yn z minionego se- szych zawodników. Za zwyciêW punktacji Sinclaira zdoby³ zonu utworzy³o ekstraklasê, po- stwo przyznawane bêd¹ 2 punk347,9 pkt.
dzielon¹ na dwie grupy terytorial- ty. W ekstraklasie zwyciêzcy grup
ne. I ligê utworzy³o 12 kolejnych spotkaj¹ siê w meczu o mistrzoGratulujemy!
ekip, podzielonych na trzy grupy stwo Polski, zaœ w I lidzie – w trójterytorialne. II ligê tworz¹ dwie meczu o awans do ekstraklasy.
Terminarz sztangistów Lechii:
Medaliści MP do lat 20 kat. 62 kg grupy trzyzespo³owe.
Lechia Sêdziszów M³p. znala- 9 maja – Sędziszów Młp.
1. Dariusz Januś (Lechia Sędziszów
Lechia – Unia Hrubieszów
z³a siê w grupie C I ligi wraz
Młp. – 240 kg (105+125)
2. Łukasz Słowikowski (Mazovia Ciecha- z Narwi¹ Pu³tusk, Uni¹ Hrubie- 23 maja – Sędziszów Młp.
Lechia – Orlęta Łuków
szów oraz Orlêtami £uków.
nów) – 220 kg (98+122)
Rywalizacja w grupach toczyæ 20 czerwca – Pułtusk
3. Patryk Czerwonogrodzki (Orlęta
Narew – Lechia
siê bêdzie systemem „ka¿dy
Łuków) – 214 kg (94+120)

Nowe zasady walki o drużynowe mistrzostwo Polski
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Pierwszy Dzień Wiosny u przedszkolaków
Przylecia³y skowroneczki
z radosn¹ nowin¹,
zaœpiewa³y, zawo³a³y
ponad ozimin¹:
- Idzie wiosna! Wiosna idzie!
Œniegi w polu gin¹!...
W pi¹tek, 20 marca, do naszego przedszkola zawita³a Wiosna,
a wraz z ni¹ Dzieñ Zielony.
W tym dniu wszystkie dzieci przysz³y w zielonych ubrankach,
dziewczynki zadba³y nawet o to,
aby gumki i spinki mieæ w kolorze zielonym. Po œniadaniu
przedszkolaki otrzyma³y listy od
Ba³wanka oraz od Pani Wiosny
z zadaniami, które mia³y wykonaæ. Przedszkolaki musia³y miêdzy innymi odszukaæ charakterystyczne cechy wiosny, rozwi¹zywaæ zagadki s³owne o ptakach
i wiosennych kwiatkach, tañczyæ
do weso³ej muzyki oraz wykonaæ

„Portret Pani Wiosny”. Podczas
zajêæ maluchy dowiedzia³y siê
o zwyczajach zwi¹zanych
z pierwszym dniem wiosny, o tym,
¿e dawniej wykonywano Marzannê – kuk³ê, która symbolizowa³a
zimê, któr¹ palono b¹dŸ topiono, aby przywo³aæ wiosnê, a zwyczaj ten mia³ zapewniæ urodzaj

Siatkówka

Tęcza i Marba zagrają o II ligę!
Obie sędziszowskie drużyny siatkarskie, zajmując czołowe
miejsca w III lidze, uzyskały prawo gry w turniejach o awans
do wyższej klasy rozgrywkowej. Siatkarze Tęczy, po wygraniu rundy zasadniczej, walczyli w turniejach finałowych
o mistrzostwo III ligi w Niebylcu i Sędziszowie Młp. i zdobyli wicemistrzostwo tej klasy rozgrywkowej. Marba natomiast dopiero w ostatniej kolejce straciła miejsce na podium
III ligi kobiet. Przed naszymi drużynami wyjazdy do Chełmka (Tęcza) i Wadowic (Marba) i gra o awans do II ligi.

III liga mężczyzn
Walcz¹ca o mistrzostwo III ligi
dru¿yna Têczy Sêdziszów M³p.
w pierwszym turnieju fina³owym,
rozegranym w Niebylcu w dniach
27-29 marca, zajê³a 3. miejsce.
Sêdziszowianie zdo³ali odnieœæ
tylko jedno zwyciêstwo – z G³ogovi¹, po piêciosetowej walce.
Najlepsi okazali siê siatkarze AKS
V LO Rzeszów, przed Neobusem.
Wyniki:
UKS Tęcza Sędziszów Młp. – Głogovia Głogów Młp. 3:2 (19:25, 23:25, 25:16, 25:22, 16:14)
NEOBUS Niebylec – AKS V LO Rzeszów 2:3
(25:21, 18:25, 23:25, 26:24, 11:15)
Głogovia – AKS V LO Rzeszów 0:3 (18:25,
19:25, 15:25)
UKS Tęcza – NEOBUS Niebylec 0:3 (16:25,
16:25, 17:25)
NEOBUS – Głogovia 3:2 (25:12, 15:25,
24:26, 25:17, 15:9)
AKS V LO Rzeszów – UKS Tęcza 3:1 (25:22,
17:25, 25:21, 25:22)
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Drugi turniej fina³owy, rozegrany w Sêdziszowie w dniach
17-19 kwietnia, Têcza rozpoczê³a od zwyciêstwa za trzy punkty
z G³ogovi¹. W drugim dniu tak¿e za trzy punkty pokona³a Neobusa i zrówna³a siê z nim punktami. Pierwsze miejsce i tytu³ mistrza III ligi zwyciêstwem z G³ogovi¹ zapewnili sobie siatkarze
AKS-u Rzeszów. W ostatnim dniu
turnieju Têcza i Neobus mia³y
stoczyæ korespondencyjny pojedynek o II miejsce. Têcza potrzebowa³a wysokiego zwyciêstwa
z AKS-em i musia³a liczyæ na potkniêcie Neobusa w meczu
z G³ogovi¹. Ostatecznie sêdziszowianie po zaciêtym meczu zdobyli trzy punkty i wyprzedzili
Neobus lepszym stosunkiem setów. We w³asnej hali Têcza zgarnê³a 9 punktów i straci³a tylko
jednego seta.

w nadchodz¹cym roku. Na zakoñczenie „zielonych zajêæ”
dzieci otrzyma³y od Pani Wiosny
koszyk z zielonymi owocami, które zjad³y ze smakiem. Po zagadkach i pa³aszowaniu zielonych
owoców przyszed³ czas na wiosenne porz¹dki. Tym zajê³a siê
ekipa sprz¹taj¹ca z grupy m³od-

szej. Maluchy podzieli³y siê na
zespo³y, ka¿da grupa by³a za coœ
odpowiedzialna. Wszystkie naczynia i stoliki zosta³y umyte,
pod³oga dok³adnie pozamiatana, kurze ze wszystkich zakamarów wymiecione. Teraz w naszej
sali jest czysto i pachn¹co. Ciekawe tylko na jak d³ugo???;) Ale
chyba nie ma co siê tym martwiæ, poniewa¿ maluchy jednog³oœnie stwierdzi³y, ¿e podoba³y
im siê te prace i postanowi³y robiæ takie porz¹dki czêœciej ni¿
tylko na wiosnê. Po po³udniu
wszystkie dzieci uda³y siê na poszukiwanie wiosny do ogrodu
przedszkolnego, gdzie obserwowa³y zieleni¹c¹ siê trawê, szuka³y p¹ków na drzewach i krzewach oraz obserwowa³y kolorowe, wiosenne kwiatki.
Ewelina Siedlecka
PP Wolica Piaskowa

Trzy czo³owe dru¿yny wyst¹pi¹ niszu rozgrywek zosta³y wyprzew dalszych rozgrywkach o awans dzone przez dru¿ynê UKS 15
Polonia Przemyœl. W ostatniej
do II ligi.
kolejce dzielnie walczy³y o zdoWyniki turnieju w Sędziszowie Młp.:
bycz punktow¹ ze zdecydowaUKS Tęcza Sędziszów Młp. – LKS Głogo- nym liderem – dru¿yn¹ San-Pajvia Głogów Młp. 3:0 (25:23, 25:23, 25:18) da II Jaros³aw, zdo³a³y jednak
AKS V LO Rzeszów – KS SMS NEOBUS
„urwaæ” jaros³awiankom tylko
RAF-MAR Niebylec 2:3 (25:27, 16:25,
jednego seta. Mimo zajêcia
25:18, 25:22, 8:15)
LKS Głogovia Głogów Młp. – AKS V LO czwartego miejsca w lidze, sêdziszowianki powalcz¹ o awans do
Rzeszów 0:3 (20:25, 22:25, 20:25)
NEOBUS – UKS Tęcza 1:3 (17:25, 25:17, II ligi.
20:25, 18:25)
LKS Głogovia – NEOBUS 1:3 (25:22, 20:25,
19:25, 20:25)
UKS Tęcza – AKS V LO Rzeszów 3:0 (25:23,
28:26, 25:22)
1. AKS V LO Rzeszów
6 ........... 12 ....... 14:9 ......... 522-492
2. UKS Tęcza Sędziszów Młp.
6 ........... 11 ....... 13:9 ......... 492-484
3. NEOBUS RAF-MAR Niebylec
6 ........... 11 ...... 15:11 ........ 566-523
4. LKS Głogovia Głogów Młp.
6 ............ 2 ........ 5:18 ......... 453-534

Dalsze boje o II ligê Têcza stoczy z dru¿ynami: Olimpii Kowary,
Iflo Kosmet-Hurt Bia³a Podlaska
oraz Grunwaldu Che³mek. Turniej rozegrany zostanie w Che³mku (woj. ma³opolskie, pow. oœwiêcimski) w dniach 1-3 maja.

III liga kobiet
Siatkarki Marby Sêdziszów
M³p. do ostatniej kolejki walczy³y o miejsce na podium w rozgrywkach III ligi. Niestety na fi-

Kolejka 12
UKS Marba – Wisłoka Dębica 3:0 vo
Kolejka 13
PBS Bank Sanoczanka Sanok – UKS
Marba 1:3 (25:16, 16:25, 13:25, 20:25)
Kolejka 14
UKS Marba – AZS PWSTE SAN-Pajda
Jarosław 1:3 (17:25, 25:21, 18:25, 10:25)
1. SAN-Pajda Jarosław
14 ......... 41 ................. 42-7
2. KU AZS UR
14 ......... 31 ............... 35-16
3. UKS 15 Polonia Przemyśl
14 ........ 25 ............... 29-24
4. UKS Marba Sędziszów Młp.
14 ........ 24 ............... 32-25
5. UKS MOSiR Jasło
14 ........ 23 ............... 30-27
6. SST Lubcza Racławówka
14 ........ 13 ............... 18-31
7. KS Wisłoka Dębica
14 .......... 7 ................ 13-38
8. PBS Bank Sanoczanka Sanok
14 .......... 4 .................. 9-40

W meczach o awans do II ligi
Marba zagra w grupie VI z dru¿ynami: MKS Skawa Wadowice
oraz AZS UMCS Lublin. Turniej
odbêdzie siê w dniach 1-3 maja
w Wadowicach.
(-)
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Piłka nożna
Klasa okręgowa
Po inauguracyjnym zwyciêstwie z Chemikiem Pustków,
w kolejnym meczu rundy wiosennej pi³karze Lechii ulegli
w derbach powiatu walcz¹cym
o awans B³êkitnym Ropczyce.
Niedosytem zakoñczy³ siê tak¿e
rozegrany w Wielk¹ Sobotê
mecz z Soko³em Kolbuszowa
Dln. Przez niemal 90 minut zanosi³o siê na 3 punkty dla gospodarzy, którzy oprócz dwóch goli,
mieli tak¿e rzut karny, a raz pi³ka zatrzyma³a siê na poprzeczce. Tymczasem niespodziewanie
piorunuj¹cy finisz Soko³a da³
kolbuszowianom remis, a Lechiê
oddali³ od 4 miejsca w tabeli.
Za to wyborny prezent œwi¹teczny sprawili swoim sympatykom pi³karze Progresu, odnosz¹c w Wielk¹ Sobotê pierwsze
ligowe zwyciêstwo. Dokonali tego
w 18 kolejce. Pi³karze z Kawêczyna poszli za ciosem i tydzieñ po
pierwszym zwyciêstwie w lidze
pokusili siê o kolejne. Trzy punkty pozwoli³y im na chwilê opuœciæ ostatni¹ pozycjê w tabeli.
17 kolejka
Błękitni Ropczyce – Lechia
2:0 (0:0)
1:0 Szewczyk (61.); 2:0 Orzech (69.)
Lechia: Paśko – Branas (85. Długosz),
Ciepiela (57. Kamiński), Doroba, Godek,
Lesiński, Magdoń (76. Ziobro), Makuch,
Nowak (69. Feret), Potwora, Śliwa.
Wilga Widełka – Progres Kawęczyn
4:0 (2:0)
Progres: M. Pietkiewicz – Branas,
K. Borek (88. Kaznecki), Fitoł (70. Twardowski), Gdowik (A. Malisiewicz), Longosz, Maślanka, Patro, Pazdan, W. Pietkiewicz, Wszołek (80. D. Malisiewicz)
18 kolejka
Lechia – Sokół Kolbuszowa Dln.
2:2 (1:0)
1:0 Potwora (10.); 2:0 Branas (75.);
2:1 Kołacz (88.); 2:2 Gorzelany (90+4)
Lechia: Paśko – Branas (86. Ziobro),
Doroba, Godek, Kamiński (76. Salamon),
Lesiński, Magdoń (65. Długosz), Makuch,
Nowak (55. Feret), Potwora, Rogóż
Progres – Borowiec Straszęcin 3:2
0:1 K. Borek (28.) – samob.; 1:1
Ł. Borek (45.); 2:1 Longosz (45+2);
2:2 Kluk (53.); 3:2 Gdowik (71.)

1:2 Żurek (74.)
Plon: Siłka – Ciołek, Długosz, Fugas (46.
Mita), Kocur, Olech (77. Głowiak),
Opaliński, Patro, Piersiak (78. Stańczuk), Wójcik, Żurek
Sokół Krzywa – Huragan Przedbórz
1:0 (0:0)
1:0 Wojton (84.)
19 kolejka
Sokół: Przydział – Basara, Feret I (80.
Lechia – Czarni Trześń
Orzech), Feret II, Łyko (89. Opaliński),
3:0 (1:0)
1:0 Potwora (23.); 2:0 Salamon (57.); Pawlikowski, Siwiec, Śmiałowski (60.
Świerad), Stanek, K. Wojton, P. Wojton
3:0 Ziobro (90.)
Lechia: Paśko – Branas (46. Śliwa),
Długosz (55. Ziobro), Doroba, Godek, 13 kolejka
Lesiński, Makuch. Nowak, Potwora,
Pogórze Wielopole Skrz.
Rogóż, Salamon
– Sokół Krzywa
Czarni koñczyli w „dziewi¹tkê”
4:1 (1:1)
po dwóch czerwonych kartkach 1:0, 2:1, 4:1 Cynarski (18., 55., 75.),
w koñcówce meczu.
1:1 Patro (31.); 3:1 Mędrygał (63.)
Sokół: Skwirut – Basara, Feret I (83.
Start Wola Mielecka – Progres
Wiktor), Łyko, Opaliński (46. Orzech),
0:1 (0:0)
Patro, Pawlikowski, Stanek, Świerad,
0:1 D. Wszołek (57.)
K. Wojton, P. Wojton
Progres: M. Pietkiewicz – Borek (90. Huragan – Plon 1:1 (0:1)
D. Malisiewicz), Branas, Daniel, Longosz 0:1 Ciołek (43.); 1:1 Majka (59.)
(80. A. Malisiewicz), Maślanka, Patro, Plon: Siłka – Ciołek, Długosz, Drozd,
Pazdan, W. Pietkiewicz (50. Gdowik), Kocur, Mita, Olech, Opaliński, Patro,
Twardowski, Wszołek.
Wójcik, Żurek
Strzelec – Płomień 1:1 (0:0)
1:0 Jamróg (71.); 1:1 H. Róg (73.)
20 kolejka
Zryw Dzikowiec – Lechia 0:4 (0:2) Płomień: D. Kłósek (80. Fularz) – Char0:1 Kamiński (21.); 0:2 Doroba (32.); chut, Chudyba (80.J. Kłósek), Darłak,
0:3 Kamiński (51.); 0:4 Lesiński (58.) P. Miś, S. Miś, M. Motyka, G. Motyka,
Lechia: Paśko – Branas (71. Długosz), Róg, Siwiec, Toton (80. Kostka)
Ciepiela, Doroba, Godek, Kamiński (59. Plon Klêczany jest 5. – 20 pkt.,
Śliwa), Lesiński, Magdoń, Makuch, Pot- P³omieñ Zagorzyce 7. – 18 pkt.
zaœ Sokó³ Krzywa 10. – 11 pkt.
wora, Rogóż (66. Ziobro)
Liderem jest LKS Ostrów – 31
Progres – Radomyślanka 0:7 (0:3)
Progres: M. Pietkiewicz – K. Borek, pkt.
Branas, Daniel, Gdowik (80. A. Malsiewicz), Longosz, Maślanka, Patro,
Pazdan (83. Kaznecki), Twardowski (60.
10 kolejka
D. Malisiewicz), Wszołek
Borkovia – Błękitni II Ropczyce
Lechia po 20. kolejkach zaj2:0 (0:0)
muje 5. miejsce. Prowadzi Igloopol Dêbica – 52 pkt. przed Vic- 1:0 Drozd (48.); 2:0 Stachnik (75.)
tori¹ Czermin – 49 pkt. oraz B³ê- Borkovia: Kozak – Bykowski, M. Drozd,
kitnymi Ropczyce 48. Progres Jakubek (70. P. Drozd), Kluk, Krypel,
Łagowski, Placek (46. Marchlik), Stachjest ostatni – 10 pkt.
nik, Wiktor (72. Urban), Wójcik (89.
Kozek)
Gród Będziemyśl
– Piast Wolica Piaskowa
12 kolejka
5:2 (1:0)
Kaskada Kamionka
1:0 W. Marcinek (38.); 2:0 Michalski;
– Płomień Zagorzyce
2:1 Zając; 3:1 Marchlik; 4:1 Marchlik;
3:1 (1:0)
1:0 Borek (33.); 1:1 S. Miś (60.); 2:1 4:2 Świder; 5:2 Marchlik
Gród: Gubernak – Bołba, Chłopek, Kłos,
Proczek (71.)
Marchlik, P. Marcinek, W. Marcinek,
3:1 Kłósek (75.) – samob.
Płomień: Kłósek (80. Fularz) – Char- Maś, Michalski, Szczęch, Tryczyński
chut, Chudyba (80. Jabłoński), Darłak, Piast: Szczęch- Bąkowski, Głodek,
Kostka (55. Pieprzak), P. Miś, S. Miś, Kondoł (46. Fabianowicz), Koza (65.
Froń), Marek, Mycek, Pichla (46. WulMotyka, Ochał, Róg, Siwiec
Plon Klęczany – Strzelec Frysztak czyn), Przydział (75. Mosior), Świder,
Zając
1:2 (0:1)
Progres: M. Pietkiewicz – Ł. Borek (75.
D. Malisiewicz), Branas, K. Borek, Daniel,
Longosz, Maślanka, Patro, Pazdan (87.
A. Malisiewicz), W. Pietkiewicz (5. Twardowski), Wszołek (55. Gdowik).
Czerwona kartka: Longosz (80.)

Klasa B

Klasa A

MULKS Pustynia
– Korona Góra Ropcz.
1:0 (1:0)
Korona: P. Ziajor – Jagoda (82. Wanat),
Kręgiel, K. Kułak, S. Kułak, Magdoń,
Skóra, Szajnowski, Wojton, D. Zieliński,
K. Zieliński (70. R. Ziajor)
Na czele tabeli jest MULKS
Pustynia – 20 pkt. Piast Wolica
Piaskowa jest 3. – 18 pkt. Borkovia 5. – 17 pkt., Gród jest 9. –
7 pkt. zaœ Korona 10. – 5 pkt.

Futbol
młodzieżowy
II liga podkarpacka juniorów
Kolejka 14
MKS Dębica – Lechia Sędziszów Młp. 2:5
Bramki dla Lechii: Róg, Posłuszny, Feret, Łagowski, Salamon
Kolejka 15 – pauza
Kolejka 16
Gryf Mielec – Lechia 4:0
Kolejka 17
Lechia – Sokół Nisko 3:1
Bramki dla Lechii: Duduś, Smoliński,
Salamon
Podopieczni Paw³a Idzika zajmuj¹ 3. miejsce w tabeli z dorobkiem 29 punktów. Przed nimi
JKS Jaros³aw – 33 pkt. oraz lider
– Resovia 37 pkt.
Liga okręgowa juniorów
Kolejka 14
LKS Brzeźnica – Sokół Krzywa 1:2
Kolejka 15
Sokół Krzywa – Igloopol Dębica 3:0 vo
Kolejka 16
DAP Dębica – Sokół – przełożony
Sokó³ zgromadzi³ dotychczas
24 pkt. i jest w tabeli ósmy. Prowadzi Rzemieœlnik Pilzno – 39
pkt. przed Stal¹ Mielec – 38 pkt.
Klasa A juniorów
Kolejka 12
LKS Stasiówka – Plon Klęczany 0:5
Łopuchowa – Płomień Zagorzyce 3:4
Progres Kawęczyn – Inter Gnojnica 1:2
Kolejka 13
Płomień – Strażak Lubzina 6:0
Plon – Łopuchowa 4:2
Progres – Kaskada Kamionka 4:2
Liderem tabeli jest LKS £opuchowa przed Plonem Klêczany
– po 25 pkt. Progres jest 4., zaœ
P³omieñ 5. – po 18 pkt.

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

Zwierzęta
godne
szacunku
O, jakie weso³e nasta³y czasy,
W œliczn¹ siê barwy przybra³y lasy.
S³oñce siê coraz bli¿ej pomyka,
Ledwo œnieg widaæ, lecz i on znika.
(Adam Naruszewicz)
Gdy stopniej¹ œniegi, rozkwitaj¹ca wiosna kieruje nasz¹ uwagê na œwiat roœlin i zwierz¹t. Ludzie rozpoczynaj¹ oczekiwane
prace polowe. Wed³ug ludowej
powiastki Pan Bóg rzuci³ w ob³oki ma³¹ grudkê ziemi. Tak powsta³ skowronek, który swoim
wdziêcznym œpiewem od dawien
dawna umila cz³owiekowi wiosenne prace w polu. Tego prawie niewidocznego z ziemi, niepozornego ptaszka zawsze obdarzano wyj¹tkow¹ sympati¹. „Œwiêta Agnieszka wypuszcza skowronka
z mieszka” (21.I) – mo¿na bowiem
us³yszeæ go w ciep³e dni, kiedy
ziemiê pokrywa œniegowy puch.
Bardzo szanowano tak¿e jaskó³ki lepi¹ce swoje gniazda blisko okien, pod strzechami,
w szopach, stajniach i oborach.
Obecnoœæ owych ptaków w obrêbie gospodarstwa poczytywano za bardzo pomyœlne zjawisko
– dawa³y one gwarancjê powodzenia w gospodarowaniu, zabezpiecza³y budynki przed piorunami i po¿arami. Pannom
i kawalerom dawa³y nadziejê na
rych³e wesele. Zabronione wiêc
by³o straszenie tych ptaków, zabijanie b¹dŸ niszczenie ich
gniazd. Niskie loty jaskó³ek nieomylnie przepowiada³y zbli¿aj¹ce siê opady deszczu.
„Na Zwiastowanie przyleæ bocianie” (25.III) – przys³owie to wyra¿a têsknotê ludzi za wiosennym s³oñcem. OpóŸniaj¹cy siê
przylot bocianów zapowiada³
zwykle nieprzyjemn¹, zimn¹ wiosnê, z³¹ wró¿bê dla przysz³ych
plonów. Równie¿ i te ptaki otaczano niemal nabo¿nym uwielbieniem, ich zabicie uwa¿ano za
grzech ciê¿ki. Ka¿dy gospodarz
stara³ siê zachêciæ je do zak³ada-
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nia gniazd w obrêbie swojego
gospodarstwa. W ten sposób
chcia³ zapewniæ szczêœcie swojej
rodzinie i chudobie. Zapowiedzi¹ niepowodzeñ by³o gniazdo
opustosza³e, zaœ niepomyœlnym
znakiem – widok bociana siedz¹cego na gnieŸdzie, jeœli zobaczy³o siê go pierwszy raz tego roku.
Dla dziewcz¹t wró¿ebne znaczenie mia³y kuku³ki. Na podstawie charakterystycznego „kukania” mo¿na by³o przewidzieæ
porê zamêœcia i liczebnoœæ potomstwa.
Nasi przodkowie, o dziwo, z
upodobaniem wypatrywali pojawienia siê zaskroñców. Uwa¿ali
je za têpicieli m.in. ropuch, których postaæ – wg wierzeñ – mog³y przybraæ znienawidzone czarownice.
Dawnymi czasy nie brakowa³o pasjonatów pszczelarstwa.
Pracowite pszczo³y zas³ugiwa³y
na wyj¹tkowy szacunek. Z wosku
wyrabiano œwiece do koœcio³ów
oraz gromnice, a miód uchodzi³
za wyborne lekarstwo. W³aœciciel
pasieki po Pasterce delikatnym
pukaniem informowa³ pszczo³y,
ze Chrystus siê narodzi³. Po Rezurekcji obchodzi³ ule dooko³a,
obwieszczaj¹c radosn¹ nowinê
o Pañskim Zmartwychwstaniu.
Nigdy nie mówi³, ¿e pszczo³a
zdech³a lub pad³a, ale – zmar³a.
Spoœród zwierz¹t gospodarskich w naszych stronach szczególnie wyró¿niano krowy i konie. Tutaj ustawienie by³o dowolne, zale¿nie od upodobañ gospodarzy. Krowy – ¿ywicielki
musia³y byæ odpowiednio zabezpieczone przed dzia³alnoœci¹
czarownic oraz przed z³ymi
oczami tzw. zwyk³ych ludzi. Osoby takie zazwyczaj trudno by³o

rozpoznaæ. Jakby dla niepoznaki czêsto mia³y mi³¹ aparycjê,
powab i urodê. Raczej nie przypomina³y z³ych czarownic z bajek dla dzieci. Znanymi sobie
sposobami potrafi³y jednak odebraæ lub zepsuæ krowom mleko,
rzuciæ urok na zwierzêta, które
odt¹d „Ÿle siê chowa³y”. Kropienie œwiêcon¹ wod¹ i wielokrotne w ci¹gu roku okadzanie dymem pochodz¹cym ze spalenia
poœwiêconych zió³ – to tylko niektóre metody zabezpieczaj¹ce
gadzinê przed czyhaj¹cym z³em.
¯adna gospodyni nie ¿yczy³a sobie, aby ktoœ obcy zajrza³ do
obory, kiedy doi³a krowê. Ka¿dy
wchodz¹cy do stajni, chlewa lub
obory powinien obejrzeæ siê na
boki i symuluj¹c spluwanie, wypowiedzieæ s³owa: „Na psa urok!”
Nie wolno te¿ by³o niczemu siê
dziwiæ, nadmiernie chwaliæ ani
uporczywie wpatrywaæ. Takie
zachowanie nawet najlepszego
s¹siada lub s¹siadki przyjmowano zazwyczaj z du¿¹ nieufnoœci¹.
Mog³o bowiem zapeszyæ i pogorszyæ stan gospodarstwa. Wielu
zna³o ró¿norakie metody odczyniania uroków. Na pocieszenie
istnieli tak¿e ludzie maj¹cy „dobre oczy”. Jeœli tylko uda³o siê
ich zauwa¿yæ, stanowili prawdziwe dobrodziejstwo. Pod ich spojrzeniem zwierzêta by³y zdrowe
i doskonale spe³nia³y swoje zadania.
Dawniej nad drzwiami budynków i na progach przybijano
znalezione podkowy – na szczêœcie. Wielu tutejszych gospodarzy cechowa³o wyj¹tkowe zami³owanie do koni. Prawdziwy koniarz bardziej dba³ o swego rumaka ni¿ o ¿onê. Dla niego zawsze znajdowa³ czas i smakowite

k¹ski, których sk¹pi³ innym zwierzêtom. Musia³ te¿ zadbaæ, aby
do ulubieñca nie mia³y dostêpu
czarownice, zmory i mamony.
Do kantarów i batów przywi¹zywa³ czerwone kocotki, a przed
wyjazdem czyni³ znak krzy¿a. Do
prac polowych zaczêto koni u¿ywaæ dopiero w XIX wieku.
Uprzednio s³u¿y³y one wy³¹cznie
jako wierzchowce lub cuganty.
Si³¹ poci¹gow¹ by³y wo³y, których
nie darzono szczególn¹ estym¹.
Podobnie traktowano zwyk³e,
wioskowe kundle. Szlachta natomiast „kocha³a siê” w psach
myœliwskich, dopuszczaj¹c je bez
wahania na pañskie pokoje.
Szczególnie zas³u¿one w ³owach
i znane z imion charty, ogary,
wy¿³y trafia³y nawet na karty literatury, œpiewano o nich pieœni
i wspominano przez kolejne pokolenia. Od wieków cz³owiekowi towarzyszy³y ró¿ne zwierzêta,
jakie uda³o mu siê oswoiæ i dostosowaæ do swoich potrzeb.
Jedne by³y z dala podziwiane,
inne szanowane i cenione, jeszcze inne traktowane z obojêtnoœci¹, niechêci¹, albo panicznym
lêkiem.
I tylko pastuszek,
gdy œwitem wychodzi
Na pola
– sk¹pane w s³onecznej powodzi,
Z melodi¹ piosenek swych rzewn¹,
Poezjê wierzenia
w cud blasku wpatrzony,
Zobaczy,
jak s³oñce wyje¿d¿a w zagony.
(nieznany autor)
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