Nr 6 (115) 18 lipca 2006 rr..

1

Nr 6 (115) 18 lipca 2006 rr..

1. Najbardziej oczekiwane przez mieszkañców inwestycje s¹ zwi¹zane z budow¹ i
modernizacj¹ ulic i dróg w mieœcie i gminie. Czêœæ z nich zosta³o ju¿ zakoñczonych, inne s¹ w trakcie realizacji. I tak:
· zakoñczone zosta³y prace przy budowie drugiego odcinka drogi w Borku
Wielkim w stronê Por¹b (120 tys. z³).
W tej miejscowoœci zakoñczony zosta³
te¿ remont mostu na drodze gminnej
(50 tys. z³)
· dokoñczony zosta³ odcinek drogi w
Szkodnej na tzw. So³tysówce (70 tys. z³)
· now¹ nawierzchniê uzyska³a ulica prowadz¹ca do Przedszkola na Osiedlu
M³odych (60 tys. z³)
· w Górze Ropczyckiej doczekali siê nowego „dywanika” mieszkañcy bloków
wielorodzinnych (60 tys. z³)
· trwaj¹ prace przy modernizacji ulicy i
chodników przy Alei 1000-lecia (300
tys. z³)
· w koñcow¹ fazê wchodz¹ prace na
najwiêkszej inwestycji drogowej w
gminie – budowie ulic na osiedlu Rêdziny (1 mln z³)
· rozstrzygniête zosta³y przetargi na budowê drogi w Zagorzycach-Poklasnem, Zagorzycach-Ochronka, Krzywej-Pañskie.
2. Od czasu powstania powiatów gmina
wspomaga modernizacjê dróg powiatowych. Tak jak w latach poprzednich gmina w roku bie¿¹cym dofinansowuje w po³owie modernizowane drogi powiatowe.
Pomoc finansowa w postaci dotacji celowej przeznaczona bêdzie na:
· dofinansowanie przebudowy uk³adu
dróg powiatowych w Sêdziszowie M³p. i
Górze Ropczyckiej w kwocie 420 tys. z³;
· dofinansowanie przebudowy drogi
powiatowej nr 1331 R Ostrów – Borek W. – Boreczek – 190 tys. z³.
Dodatkowo gmina dofinansuje koszty wdro¿enia Systemu „Kierowca” w Zamiejscowym
Referacie Komunikacji Starostwa Powiatowego w Sêdziszowie M³p. – 6.500 z³.
3. Gmina maj¹c na uwadze bezpieczeñstwo
w ruchu drogowym z³o¿y³a do Urzêdu
Wojewódzkiego cztery wnioski w ramach
II edycji Programu Likwidacji Miejsc
Niebezpiecznych na Drogach. Trzy z nich
uzyska³y pozytywn¹ ocenê i gmina podpisa³a porozumienie z Wojewod¹ na realizacjê tych zadañ. Zadania te bêd¹ w
50% finansowane ze œrodków bud¿etu
pañstwa. Porozumienie dotyczy:
· przebudowy skrzy¿owania ulic Fa-
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bryczna – Kroczki – koszt szacunkowy 359 tys. z³.
· przebudowa skrzy¿owania drogi wojewódzkiej nr 987 z drog¹ gminn¹ –
koszt szacunkowy 197 tys. z³.
· przebudowa na rondo skrzy¿owania
drogi wojewódzkiej z droga gminn¹ –
koszt szacunkowy 322 tys. z³.
4. Trwaj¹ prace wykoñczeniowe przy tzw.
Domu Stra¿aka w Sêdziszowie. Niszczej¹cy i coraz gorzej wygl¹daj¹cy obiekt w
centrum miasta zmienia wygl¹d. Przebudowa budynku pozwoli zwiêkszyæ jego
funkcjonalnoœæ i poprawiæ estetykê miasta. Inwestycja, która poch³onie prawie
1,3 mln z³ zakoñczona zostanie pod koniec wrzeœnia bie¿¹cego roku.
5. A skoro o stra¿ach mowa. Jednostka
OSP w Borku Wielkim 2 lipca 2006 r. œwiêtowa³a jubileusz 100-lecia istnienia. By³a
msza œwiêta, uroczysty przemarsz ze sztandarami i orkiestr¹ dêt¹ przez wieœ, medale i odznaczenia, no i ¿yczenia dla druhów- stra¿aków. Za to co robili i robi¹
nios¹c bezinteresown¹ pomoc wszystkim
potrzebuj¹cym. Doœwiadczaliœmy tej pomocy przy ostatnich powodziach i wiemy, ¿e na Stra¿akach z jednostek OSP
zawsze mo¿na polegaæ. Wszystkim druhom i jednostce w Borku Wielkim raz
jeszcze ¿yczê nastêpnych jubileuszy i zapa³u w niesieniu pomocy dla innych.
6. W gminie widaæ jeszcze œlady po ostatnich
powodziach. Usuwane s¹ zniszczenia, naprawiane k³adki, mosty, przejazdy i drogi.
Piln¹ rzecz¹ jest udro¿nienie rzek przep³ywaj¹cych przez gminê. Dotyczy to zw³aszcza rzeki Budzisz. Razem z Podkarpackim
Zarz¹dem Gospodarki Wodnej gmina chce
udro¿niæ, oczyœciæ rzekê. Po dok³adnym
przegl¹dzie koryta rzeki wskazane zostan¹
drzewa i krzewy do usuniêcia. Myœlê, ¿e
trzeba równie¿ wróciæ do istniej¹cej przecie¿ koncepcji budowy zbiornika retencyjnego na rzece Budzisz w Górze Ropczyc-

kiej. Pe³ni³by on podwójn¹ rolê: chroni³
przed zalaniem miasto Sêdziszów M³p.,
Borek Wielki i gminê Ostrów oraz pe³ni³
funkcjê rekreacyjn¹. A skoro mowa o stratach powodziowych. W miesi¹c po podliczeniu i oszacowaniu strat, 9. lipca, na spotkaniu z samorz¹dowcami, premier Dorn
wrêczy³ promesy na dofinansowanie zadañ
gminnych. Sêdziszów M³p. otrzyma³ tak¹
promesê na kwotê 550 tys. z³.
7. I jeszcze jedna dobra informacja. Gmina
buduje na szerok¹ skalê kanalizacjê sanitarn¹. Chcemy wykorzystaæ dostêpne
œrodki unijne. Zarz¹d Województwa Podkarpackiego 23. czerwca 2006 r. podj¹³
decyzjê o dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego naszego zadania pod nazw¹ „ochrona zbiornika GZWP-425 poprzez budowê kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sêdziszów M³p.” Nasz wniosek dotycz¹cy budowy kanalizacji obejmuje Wolicê Piaskow¹, Wolicê £ugow¹ oraz Górê Ropczyck¹. Znalaz³ siê na 5. miejscu listy podstawowej. Szacunkowy, ca³kowity koszt
projektu to prawie 9 mln z³, z czego 50%
to œrodki unijne i z bud¿etu pañstwa.
8. Sesja Rady Miejskiej z 6 lipca, tak jak poprzednia, zakoñczy³a siê objazdem dróg
gminnych po³o¿onych na po³udniu gminy
(Góra Ropczycka, Zagorzyce, Szkodna).
Nie wszêdzie mo¿na by³o dojechaæ, nie
wszystkie drogi Radni i So³tysi mogli zobaczyæ, ale by³ to obraz iloœci dróg gminnych.
By³a to równie¿ okazja do przedstawienia
inwestycji prowadzonych przez gminê w
poszczególnych miejscowoœciach. Po spacerze w odnowionym parku w Górze Ropczyckiej Radni, So³tysi, Przewodnicz¹cy i
Kierownicy Referatów podjêci zostali kie³bas¹ na gor¹co przez Dyrektora Zespo³u
Szkó³ w Górze Ropczyckiej.
Kazimierz Kie³b
Burmistrz Sêdziszowa M³p.

Og³oszenie

Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sêdziszowie M³p.
og³asza zatwierdzone Uchwa³¹ Rady Miejskiej w Sêdziszowie Nr XXXI/303/06
z dnia 29 maja 2006 r., taryfy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê
i zbiorowego odprowadzania œcieków, jakie bêd¹ stosowane przez Spó³kê.
(Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7. czerwca 2001 roku Dz. U. Nr 72 poz. 747
z póŸn. zmianami oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy)

Taryfa I
zbiorowe zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej zasilanej przez SUW Sêdziszów
M³p. ul. G³owackiego.
Grupa taryfowa I/1- gospodarstwa domowe
Cena /netto/ za 1 m3 wody – 2,12 z³
Cena /brutto/ za 1 m 3 wody - 2,27 z³
Grupa tar yfowa I/2 - odbiorcy pozostali
Cena /netto/ za 1 m3 wody – 2,44 z³
Cena /brutto/ za 1 m3 wody – 2,61 z³

Taryfa II
zbiorowe odprowadzanie œcieków do kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni œcieków
w Sêdziszowie M³p. ul. Borkowska.
Grupa taryfowa II/1- gospodarstwa domowe
Cena /netto/ za 1 m 3 œcieków – 2,50 z³
Cena /brutto/za 1 m 3 œcieków – 2,67 z³
Grupa taryfowa II/2 - odbiorcy pozostali
Cena /netto/ za 1 m 3 œcieków – 3,00 z³
Cena /brutto/ za 1 m3 œcieków – 3,21 z³

Na podstawie §6 Uchwa³y Nr XXXI/303/06, w/w taryfy wchodz¹ w ¿ycie z dniem
1 lipca 2006 roku i obowi¹zywaæ bêd¹ przez okres 1 roku.
Sêdziszów M³p., czerwiec 2006 r.
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ci¹gu zaledwie miesi¹ca, w wyniku intensywnych opadów deszczu
powódŸ trzykrotnie nawiedzi³a nasz¹ gminê (4 i 27 czerwca oraz
1 lipca), powoduj¹c ogromne straty w gospodarstwach domowych,
rolnych i infrastrukturze komunalnej, szczególnie na terenie Zagorzyc Górnych i Dolnych. Uszkodzeniu uleg³o oko³o 8 km dróg gminnych, przepusty,
k³adki, przyczó³ki 7 mostów, uaktywni³y siê osuwiska, które stanowi¹ zagro¿enie dla budynków i dróg. Straty oceniono na 978 tys. z³.
(ci¹g dalszy na str. 6)

Szkodna-Budy – osuwisko przy drodze gminnej.

Zagorzyce-Ocha³ówka – osuwisko na drodze prowadz¹cej do pól.

T

rwa gruntowny i fachowy remont
parku podworskiego w Górze Ropczyckiej. Prace, zwi¹zane z renowacj¹ i waloryzacj¹ zasobów przyrodniczo
– kulturowych w zabytkowym parku, w tzw.
„Buczynie”, podzielono na dwa etapy.
I. etap robót zdominowa³y: gospodarka
drzewostanem i szat¹ roœlinn¹ (pielêgnacja i
wycinka chorych drzew i nasadzenia nowych
drzew i krzewów) oraz ma³a architektura
(wykonanie i monta¿ urz¹dzeñ drewnianych,
przeznaczonych do zabaw dla dzieci).
Jak nas poinformowa³ kierownik robót
Wojciech Stepaniak, w II. etapie wyremontowano rów melioracyjny, odwadniaj¹cy
w¹wóz. W trakcie realizacji jest wykonanie
œcie¿ek rekreacyjno-spacerowych. Zakres

prac renowacyjnych obejmie równie¿ remont kaplicy grobowej: odtworzenie starych
tynków zewnêtrznych, uzupe³nienie tynków
wewnêtrznych, odtworzenie zarysów o³tarzy, odtworzenie posadzki, wykonanie schodów zewnêtrznych do kaplicy, skrzyde³
drzwiowych i okiennych, w³azu do krypty.
Park dworski „Buczyna” w Górze Ropczyckiej to obszar o du¿ych walorach krajobrazowych, z rzadkimi grupami starodrzewia, g³êbokimi jarami, roœlinnoœci¹ gr¹dow¹
oraz œródleœnymi polanami ³¹kowymi. Wraz
z kompleksem trzech podworskich stawów,
odnowionych w 2003 r., bêdzie œwietnym
miejscem do spacerów i spêdzania czasu na
œwie¿ym powietrzu. Pielêgnujmy go i uczmy
m³odzie¿ szacunku do przyrody i narodowego dziedzictwa kulturowego.
Mariusz Kazior

Trwa renowacja parku w Górze Ropczyckiej. Obecnie wykonywane s¹ œcie¿ki rekreacyjno-spacerowe.

Fot. J. Maroñ (2)
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W dniu 6 lipca odby³a siê XXXII sesja Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p., na zakoñczenie
której radni, so³tysi i przewodnicz¹cy zarz¹dów osiedli zapoznali siê ze stanem dróg w Zagorzycach Dolnych, Zagorzycach Górnych, Szkodnej i Górze Ropczyckiej dokonuj¹c ich objazdu.

Moc¹ tej uchwa³y Rada Miejska dokona³a zmian bud¿etu zwiêkszaj¹c miêdzy innymi wydatki z przeznaczeniem na:
- przebudowê dróg powiatowych (jw.)
– 610.048 z³
- urz¹dzenie placu zabaw na Osiedlu
M³odych – 94.000 z³ (koszt ca³kowity
– 190.847 z³)
- roboty dodatkowe przy przebudowie
budynku komunalnego przy ul. 3 Maja
– 96.000 z³
- wykonanie projektu modernizacji kot³owni w gimnazjum w Sêdziszowie
M³p. – 12.200 z³, a tak¿e zwiêkszaj¹c
przychody bud¿etu o kwotê 818.748
z³ z tytu³u kredytów, po¿yczek, emisji
obligacji gminnych.
9. Uchwa³a w sprawie emisji obligacji gminnych oraz okreœlenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
W celu pokrycia wczeœniej zaci¹gniêtych
zobowi¹zañ i wydatków o charakterze inwestycyjnym i remontowym, w tym na pomoc finansow¹ dla starostwa, urz¹dzenie placu zabaw i miasteczka ruchu drogowego na Os. M³odych, remonty dróg
gminnych radni zadecydowali o emisji
obligacji na kwotê 3mln z³.
10. Uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody na
sprzeda¿ w drodze bezprzetargowej i
udzielenia bonifikaty od ceny sprzeda¿y.
Radni przyjêli uchwa³ê o sprzeda¿y budynku starej szko³y w Klêczanach na rzecz
tamtejszej parafii i zastosowaniu 99,9%
bonifikaty od ustalonej przez rzeczoznawcê ceny. Podjêcie decyzji poprzedzi³a uchwa³a Zebrania Wiejskiego w Klêczanach, na którym mieszkañcy wyrazili
wolê sprzeda¿y w/w budynku na cele
dzia³alnoœci sakralnej.
11. Uchwa³a w sprawie zasad dokonywania
okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorz¹dowych mianowanych.
Zgodnie z uchwa³¹ pracownicy mianowani, co 2 lata podlegaæ bêd¹ ocenie wg
ustalonych kryteriów. Oceny dokonywaæ
bêdzie Komisja powo³ana przez Burmistrza Sêdziszowa M³p. sprawdzaj¹c kompetencje pracownika, efektywnoœæ i jakoœæ jego pracy.
12. Uchwa³a w sprawie zatwierdzenia taryf
zbiorowego odprowadzania œcieków.
Radni zatwierdzili taryfê na odprowadzanie œcieków do oczyszczalni œcieków Wytwórni Filtrów „PZL –
Sêdziszów” S.A.
Dotyczy ona przemys³owych
odbiorców us³ug, którzy od 1
sierpnia 2006 r. za 1m3 œcieków
bêd¹ p³aciæ 2,76 z³.
13. Uchwa³a w sprawie rozpoznania skargi Pana Stanis³awa
Ogórka.
Po zapoznaniu siê z opini¹ Komisji Rewizyjnej, dotycz¹c¹ sprawy odprowadzania przez posesjê skar¿¹cego wód i œcieków zebranych rowami przydro¿nymi
z drogi powiatowej, radni uznali
skargê za bezzasadn¹.

1. Uchwa³a w sprawie zasad i trybu umaczeniu I pó³rocza przedk³ada Burmistrzorzania, odraczania i rozk³adania na raty
wi Sêdziszowa M³p. Dyrektor MGOK.
nale¿noœci pieniê¿nych gminy Sêdziszów
6. Uchwa³a w sprawie zmiany w statucie
M³p. oraz jej jednostek organizacyjnych,
Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomocy
do których nie stosuje siê przepisów ustaSpo³ecznej w Sêdziszowie M³p.
wy Ordynacja podatkowa.
W/w uchwa³a zosta³a podjêta na nowo,
Uchwa³a okreœla zasady umarzania, odze wzglêdu na koniecznoœæ zmiany podraczania i rozk³adania na raty niepodatstawy prawnej spowodowanej nowelikowych nale¿noœci bud¿etowych, a w
zacj¹ ustawy o finansach publicznych. Zaszczególnoœci z tytu³u: czynszu, dzier¿awartoœæ merytoryczna uchwa³y pozostawy, op³at za wieczyste u¿ytkowanie, za
³a niezmieniona.
pobyt dzieci w przedszkolu, itp. i daje
7. Uchwa³a w sprawie udzielenia pomocy
wy³¹czne kompetencje w tej kwestii Burfinansowej dla Starostwa Powiatu Ropmistrzowi Sêdziszowa M³p.
czycko- Sêdziszowskiego.
2. Uchwa³a w sprawie procedury uchwalaRadni zadecydowali o przekazaniu z bunia bud¿etu oraz rodzaju i szczegó³owod¿etu gminy dotacji dla starostwa w kwoœci materia³ów informacyjnych towarzycie 616.547,40 z³, na dofinansowanie:
sz¹cych projektowi bud¿etu.
- kosztów wdro¿enia systemu KIEROWOpisuje ona: zasady przygotowania, opiCA w Zamiejscowym Referacie Komuniowania i postêpowania przed g³osowanikacji Starostwa Powiatowego w Sêniem projektu uchwa³y bud¿etowej, a takdziszowie M³p. -6.500 z³,
¿e zawartoœæ objaœnieñ i informacji o sta- przebudowy uk³adu dróg w Sêdziszonie mienia komunalnego stanowi¹cych zawie M³p. i Górze Ropczyckiej ³¹czniki do projektu uchwa³y bud¿etowej.
419.949,77 z³ (ca³kowity koszt inwesty3. Uchwa³a w sprawie utworzenia rachuncji wynosi 2.099.748,87 z³, udzia³ staków dochodów w³asnych jednostek burostwa -419.949,78 z³)
d¿etowych.
- przebudowy drogi nr 1331 Ostrów Uchwa³a wskazuje gminne jednostki buBorek Wielki - Boreczek - 190.097,63
d¿etowe (szko³y i przedszkola prowadz¹z³ (ca³kowity koszt inwestycji wynosi
ce sto³ówki szkolne), w których tworzy
950.488,14 z³, udzia³ starostwa siê rachunki dochodów w³asnych, a tak190.097,63 z³)
¿e okreœla Ÿród³a i przeznaczenie tych
Udzielone przez gminê wsparcie finandochodów.
sowe umo¿liwi starostwu zabezpieczenie
4. Uchwa³a w sprawie okreœlenia zakresu i
wk³adu w³asnego, który jest warunkiem
formy informacji o przebiegu wykonania
koniecznym dla otrzymania œrodków unijbud¿etu za I pó³rocze roku bud¿etowego.
nych na obie inwestycje drogowe realiZgodnie z podjêt¹ uchwa³¹, przygotowyzowane w ramach ZPORR.
wana przez Burmistrza Sêdziszowa M³p.
8. Uchwa³a w sprawie zmian bud¿etu gminy
informacja winna zawieraæ tabelaryczne
na 2006 r.
zestawienie planowanych i
zrealizowanych dochodów
i wydatków bud¿etowych, a
tak¿e czêœæ opisow¹, wyjaœniaj¹c¹ wynik³e w trakcie
realizacji bud¿etu rozbie¿noœci oraz ich przyczyny, jak
równie¿ kwoty kredytów,
po¿yczek i stan zad³u¿enia.
5. Uchwa³a w sprawie okreœlenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I pó³rocze MiejskoGminnego Oœrodka Kultury w Sêdziszowie M³p.
Rada Miejska okreœli³a wymogi dla informacji z realizacji planu przychodów
i kosztów, któr¹ po zakoñPo zakoñczeniu obrad radni zapoznali siê ze stanem dróg w po³udniowej czêœci gminy. Fot. J. Maroñ
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El¿bieta Œwiniuch
Z-ca Burmistrza
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Most w Borku Wielkim k/koœcio³a po remoncie. Koszt inwestycji wyniós³ 50.000 z³.

Budowa drogi gminnej do przysió³ka Porêby w Borku Wielkim. W roku ubieg³ym wykonano
500 m tej drogi a w bie¿¹cym kolejne 600 m za 120.000 z³.

Rozpoczêto remont Alei 1000-lecia w Sêdziszowie M³p., na d³ugoœci 600 m zostanie wymieniony krawê¿nik oraz po³o¿ona nawierzchnia bitumiczna, koszt inwestycji – 210.000 z³. Jeszcze
w sierpniu br. ulica ta bêdzie mia³a równie¿ nowy chodnik.

W Górze Ropczyckiej trwaj¹ prace przy budowie odcinka 300 m drogi gminnej w kierunku
bloków, inwestycja bêdzie kosztowaæ 58.000 z³.

Budowa drogi w Szkodnej na tzw. So³tysówkê. W bie¿¹cym roku asfalt zosta³a po³o¿ony na
odcinku 300 m za kwotê 70.000 z³.
Fot. G. Wrona (5)
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(ci¹g dalszy ze str. 3)
Gmina przyst¹pi³a do
usuwania skutków powodzi,
a du¿¹ pomoc¹ w tym wzglêdzie bêd¹ œrodki z MSWiA.
W dniu 9 lipca z r¹k wicepremiera Ludwika Dorna
otrzymaliœmy promesê (przyrzeczenie otrzymania œrodków) na kwotê max. 550 tys.
z³ z przeznaczeniem na „odbudowê infrastruktury drogowo-mostowej”.
El¿bieta Œwiniuch
Z-ca Burmistrza

Zagorzyce Górne, zniszczona k³adka.

Zniszczone dojœcie do k³adki na stadion Lechii w Sêdziszowie M³p.

Przed powodzi¹ w tym miejscu znajdowa³ siê przystanek autobusowy.

Góra Ropczycka – Budy, powódŸ zniszczy³a umocnienie przyczó³ków mostu.
Fot. J. Maroñ (6)

kowanym lub znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci, zasi³ek rodzinny przys³uguje, je¿eli dochód rodziny w
przeliczeniu na osoOd 1 wrzeœnia 2006 rr.. œwiadczenia rodzinne dla mieszbê nie przekracza
kañców Miasta i Gminy Sêdziszów M³p. przyznawane i
kwoty 583 z³.
wyp³acane bêd¹ tylko w Miejsko – Gminnym Oœrodku
Kompletny wnioPomocy Spo³ecznej w Sêdziszowie M³p, ul. Rynek 10.
sek na zasi³ek rodzinWnioski w sprawie ich przyznania wydawane s¹ w gony powinien zawieraæ
dzinach 7.30 do 15.30.
nastêpuj¹ce dokumenty:
· zaœwiadczenie z Urzêdu Skarbowego o
W okresie zasi³kowym trwaj¹cym od
wysokoœci dochodów uzyskanych przez
1 wrzeœnia 2006 r. do 31 sierpnia 2007 r. do
pe³noletnich cz³onków rodziny w roku
wyliczenia kwoty uprawniaj¹cej do korzy2005,
stania ze œwiadczeñ rodzinnych bêdzie bra· nakaz p³atniczy z Gminy Sêdziszów M³p.
ny dochód netto za 2005 r. W wysokoœci tego
lub innych gmin o wielkoœci gospodardochodu nale¿y uwzglêdniæ ca³kowity dostwa rolnego wyra¿onej w hektarach przechód ze wszystkich Ÿróde³ uzyskanych przez
liczeniowych za 2005 r., lub zaœwiadczecz³onków rodziny. Kryterium dochodowe
nie z Urzêdu Miejskiego o nieposiadaniu
uprawniaj¹ce do pobierania œwiadczeñ rogospodarstwa rolnego,
dzinnych wynosi 504 z³ na osobê w rodzinie.
· zaœwiadczenie ze szko³y ponadgimnazjalW przypadku, gdy cz³onkiem rodziny jest
nej, kopia dowodu osobistego, kopia skródziecko legitymuj¹ce siê orzeczeniem o nieconego odpisu aktu urodzenia dziecka
pe³nosprawnoœci lub orzeczeniem o umiar-
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(orygina³ do wgl¹du), decyzja o przyznaniu stypendium, zaœwiadczenie z Urzêdu
Pracy, a tak¿e inne dokumenty uzale¿nione od indywidualnej sytuacji rodziny oraz
wnioskowanego dodatku.
Szczegó³owe informacje na temat niezbêdnych dokumentów przy sk³adaniu wniosków mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu 017-22-26-893 lub w pokoju nr 4 Miejsko
– Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
w Sêdziszowie M³p., ul. Rynek 10.
W przypadku, gdy osoba ubiegaj¹ca siê
o œwiadczenia rodzinne na nowy okres zasi³kowy z³o¿y kompletny wniosek wraz z dokumentami:
- do 31 lipca 2006 r. to œwiadczenia rodzinne
przys³uguj¹ce za miesi¹c wrzesieñ 2006 r.
wyp³aca siê do dnia 30 wrzeœnia 2006 r.,
- od 1 sierpnia do 30 wrzeœnia 2006 r. to œwiadczenia rodzinne za miesi¹c wrzesieñ 2006r
wyp³aca siê do dnia 31 paŸdziernika 2006 r.
Z uwagi na to, i¿ nie ukaza³o siê rozporz¹dzenie w sprawie wniosków i zaœwiadczeñ
dotycz¹cych zaliczki alimentacyjnej, wydawanie nowych wniosków na w/w œwiadczenie mo¿liwe bêdzie dopiero pod koniec lipca 2006 r.
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INWESTYCJE POWIATOWE
Dom Pomocy Spo³ecznej w Lubzinie spe³ni
unijne standardy
Ø Uzyskaliœmy dofinansowanie z Urzêdu
Marsza³kowskiego w Rzeszowie, dziêki
temu uporamy siê z wymogami unijnymi i
tym samym otrzymamy zezwolenie na dalsze prowadzenie placówki. W 2004 roku
Starostwo Powiatowe rozpoczê³o budowê nowego budynku, ³¹cz¹c go ze starym
gmachem. Nowodobudowany obiekt jest zadaszony,
ocieplony, osadzona zosta³a stolarka okienna, zrobiono tynki wewnêtrzne i instalacje. Pozyskane 300 tys.
z³ (z tzw. kontraktu wojewódzkiego) pozwoli zakoñczyæ budowê budynku g³ównego w 2006r.
Zapewnimy m³odzie¿y studiuj¹cej w nieodp³atnym kolegium jêzykowym w Ropczycach lepsze warunki lokalowe
Ø Uzyskaliœmy dofinansowanie z Urzêdu Marsza³kowskiego na modernizacjê i
adaptacjê pomieszczeñ I
piêtra budynku Nauczycielskiego Kolegium Jêzyków Obcych.
Pozyskana kwota 180 tys. z³. pozwoli na
przygotowanie kolejnych sal dydaktycznych (4 du¿e sale, 1 du¿a aula, 2 sale
æwiczeñ, pomieszczenia kancelaryjnoadministracyjne, sanitariaty, szatnia, zorganizowanie zostanie multimedialna
pracownia komputerowa). Przebudujemy dach ze stropodachu p³askiego na
wielospadkowy, gdzie czêœæ z poddaszem
u¿ytkowym przeznaczymy na pokoje dla
m³odzie¿y ponadgimnazjalnej.
Dalsze prace w Specjalnym Oœrodku Szkolno-Wychowawczym w Ropczycach
Ø Rozpoczynamy II etap modernizacji Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach. Pozyskaliœmy œrodki finansowe w wysokoœci 10 400,99 z³ na
ten cel z PFRON. Og³osiliœmy przetarg
na wykonanie inwestycji. Wyposa¿ymy
pracownie biologiczn¹, komputerow¹
oraz bazê sportow¹ oœrodka. Zakupimy
wyposa¿enie do pomieszczeñ internatu.
Przystosujemy pomieszczenia sanitarne
budynku oraz infrastruktury bezpoœrednio przylegaj¹cej do budynku dla potrzeb
osób niepe³nosprawnych. Zakupimy samochód do przewozu dzieci i m³odzie¿y
niepe³nosprawnej. Udzia³ w³asny Starostwa wyniesie oko³o 18 tys. z³.
Pozyskujemy œrodki na termomodernizacjê wszystkich budynków szkó³ ponadgimnazjalnych w powiecie oraz budynku Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Ropczycach
Ø Prowadzimy obecnie starania o œrodki
finansowe, z³o¿yliœmy wniosek o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja
budynków u¿ytecznoœci publicznej w
Powiecie Ropczycko-Sêdziszowskim” do
Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wniosek ten przeszed³ pozytywn¹ ocenê formaln¹. Tym samym pla-

nujemy pozyskaæ z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 8 mln z³. na realizacjê inwestycji.
Budujemy budynek dla Powiatowego Centrum
Powiadamiania Ratunkowego w Ropczycach
Ø Zakoñczyliœmy postêpowanie przetargowe i przystêpujemy do realizacji zadania. Dobudujemy budynek o powierzchni 123m2 do budynku Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Ropczycach dla potrzeb
Powiatowego Centrum Powiadamiania

Ratunkowego, które pod numerem alarmowym 112 zapewnia mo¿liwoœæ natychmiastowej obs³ugi wywo³añ ratunkowych w sytuacji zagro¿enia ¿ycia, zdrowia, mienia lub œrodowiska. Przeznaczyliœmy na ten cel 300 tys. z³, obecnie staramy siê o pozyskanie dofinansowania,
poniewa¿ ca³oœæ prac wymaga znacznego nak³adu finansowego.
Likwidujemy nielegalne wysypiska œmieci na
terenie powiatu
Ø Rozstrzygnêliœmy przetarg i rozpoczynamy
realizacjê zadania. Bêdziemy likwidowaæ
istniej¹ce wysypiska œmieci, przewoziæ odpady na sk³adowisko w Kozodrzy i rekultywowaæ te tereny. Zadanie to realizujemy
we wszystkich gminach jednoczeœnie. Œrodki na ten cel w wysokoœci 135 tys. z³. pozyskaliœmy z unii europejskiej i bud¿etu pañstwa. Ca³oœæ zadania to kwota 255 tys. z³.
Zbiornik wodny bêdzie oczyszczony
Ø W dniu 8 kwietnia 2006r. zosta³ zanieczyszczony zbiornik wodny w miejscowoœci Czarna Sêdziszowska. Do œrodowiska tj. wody zbiornika przedosta³o siê
kilkaset litrów oleju. Nie ustalono sprawcy ani te¿ przyczyny zanieczyszczenia.
W wyniku czynnoœci i ustaleñ pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie zdarzenie zosta³o uznane jako powa¿na
awaria. W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹
Starosta Ropczycko-Sêdziszowski wyda³
decyzjê o przeprowadzeniu rekultywacji zanieczyszczonego gruntu i wody
oraz zobowi¹za³ w³aœciciela zbiornika
wodnego PPKiUG „KRUSZEGO” S.A w
Rzeszowie do przywrócenia œrodowiska
do stanu w³aœciwego.
Azbest mo¿na tymczasowo magazynowaæ
w Kozodrzy
Ø Starosta Ropczycko-Sêdziszowski udzieli³
dla Zak³adu Us³ug Komunalnych w Ostro-

wie zezwolenia na zbieranie odpadów zawieraj¹cych azbest i tymczasowe ich magazynowanie w miejscowoœci Kozodrza.
Ø Starosta Ropczycko-Sêdziszowski zatwierdzi³ dla Zak³adu Us³ug Komunalnych w Ostrowie program gospodarowania wytwarzanymi odpadami niebezpiecznymi zawieraj¹cymi azbest powsta³ych w wyniku prac demonta¿owych.
Przebudowa dróg powiatowych
Ø Starostwo Powiatowe podpisa³o umowê
z wykonawc¹ na dwa zadania w ramach
œrodków unii europejskiej. Ich realizacja rozpocznie siê w tym roku. 50% kosztów inwestycji pokrywa ZPORR, 10%
bud¿et pañstwa, pozosta³e 40% samorz¹d. Pierwsze zadanie to: „Przebudowa uk³adu dróg powiatowych w Sêdziszowie M³p. i Górze Ropczyckiej”. Koszt
inwestycji to ok. 3 mln z³ To wspólna
inwestycja powiatu oraz gminy Sêdziszów M³p., która wspó³finansuje czêœæ
udzia³u samorz¹dowego. Drugie zadanie to: „Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1 331R Ostrów – Borek Wlk. – Boreczek”. D³ugoœæ drogi planowanej do
przebudowy wynosi 2,6 km i jest podzielona na dwa odcinki. I-szy odcinek zlokalizowana jest w m. Borek Wlk., od
skrzy¿owania z drog¹ gminn¹ k/ Koœcio³a w Borku Wlk. do skrzy¿owania z drog¹
powiatow¹ prowadz¹c¹ do Kamionki,
natomiast II odcinek zlokalizowany jest
w m. Boreczek i jest kontynuacj¹ wykonanej przed kilkoma laty odnowy tej drogi. Koszt inwestycji wynosi ok. 950 tys. z³
Zabezpieczamy szkody powodziowe
Ø Zarz¹d Powiatu zleci³ podjecie niezbêdnych robót w celu zabezpieczenia uszkodzonych w wyniku powodzi:
- mostu w m. Kozodrza w ci¹gu drogi powiatowej Nr 1329R ¯d¿ary-Witkowice,
- przepustu w m. ¯d¿ary w ci¹gu drogi
powiatowej,
- skarpy w m. Zagorzyce w ci¹gu drogi
powiatowej Nr 1342 Sêdziszów-Zagorzyce-Wielopole
EDUKACJA I KULTURA
Realizujemy projekty stypendialne
Ø Zarz¹d Powiatu podj¹³ uchwa³ê o wyst¹pieniu do Rady Powiatu RopczyckoSêdziszowskiego w sprawie zawarcia
porozumienia z Powiatem Sanockim w
celu wspólnej realizacji projektu stypendialnego, dotycz¹cego wspierania rozwoju edukacyjnego uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych i studentów, w ramach dzia³ania 2.2 ZPORR „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”. W nowym roku
szkolnym realizowana bêdzie II edycja
tego programu. Mimo licznych trudnoœci, opóŸnieñ i zmian warunków, które
s¹ przyczyn¹ wielu nieporozumieñ i zdenerwowania uczniów i rodziców, faktem
jest, ¿e w obu poprzednich latach do
kieszeni stypendystów naszego powiatu
wp³ynê³o ponad 800 tysiêcy z³. Do tej
kwoty dodaæ nale¿y jeszcze ok. 10 tys. z³,
(ci¹g dalszy na str. 8)
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Z ¯YCIA POWIATU...
(ci¹g dalszy ze str. 7)
które w tym czasie otrzymali studenci
naszego powiatu. Od po³owy sierpnia
2006 r. zbierane bêd¹ wnioski uczniów i
studentów o stypendia unijne na nowy
rok szkolny i akademicki.
Przedsiêwziêcia kulturalne
Ø W dniu 22 czer wca br. w szczególnym
miejscu powiatu tj. w „Kantorówce”
w Wielopolu Skrzyñskim odby³ siê wernisa¿ nagrodzonych i wyró¿nionych
prac w konkursie plastycznym „Cztery
pory roku – Wiosna” organizowanym
pod auspicjami Rady Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego. Celem konkursu
by³a promocja naszego regionu poprzez
utrwalenie w formie obrazu walorów architektonicznych i krajobrazowych naszego powiatu. Laureaci konkursu otrzymali z r¹k Przewodnicz¹cego Rady Powiatu Pana Andrzeja Michalskiego pami¹tkowe dyplomy oraz nagrody ksi¹¿kowe.
Serdecznie dziêkujemy dyrekcjom oraz
nauczycielom szkó³ powiatu za pomoc
w rozpropagowaniu konkursu, a wszystkim uczestnikom za zainteresowanie.
Gratulujemy zwyciêzcom.
Lista osób - autorów prac konkursowych nagrodzonych i wyró¿nionych
I kategoria wiekowa (7-12 lat)
miejsce I - Krzysztof Ciosek (uczeñ SP w
NiedŸwiadzie Górnej)
miejsce II - Krystian Wojtas (uczeñ SP nr
1 w Ropczycach)
miejsce III - Aleksander Skworzec (uczeñ
ZS nr 1 w Ropczycach)
wyró¿nienie - Wiktoria Pastu³a (uczennica ZS nr 1 w Ropczycach)
Nominowana - Joanna Nykiel (uczennica ZS nr 1 w Ropczycach)
Nominowany - Pawe³ Niewiarowski
(uczeñ SP nr 1 w Ropczycach)
Nominowana - Magdalena Kêpka (z
Ropczyc)
nominowana - Karolina Wodzieñ
(uczennica ZS w NiedŸwiadzie Górnej)
nominowana - Agata Swiêtoñ (uczennica SP w NiedŸwiadzie Górnej)
II kategoria wiekowa (13-17 lat)
miejsce I - Beata Ziajor (z Ropczyc)
miejsce II - Justyna Ciosek (uczennica
ZS w NiedŸwiadzie Górnej)
miejsce III - Bernadeta Rachwa³ (uczennica ZS nr 1 w Ropczycach)
wyró¿nienie - Krzysztof Kosiñski (uczeñ
ZS w NiedŸwiadzie Górnej)
Nominowany - Pawe³ Wojnarowski
(uczeñ SP nr 1 w Ropczycach)
Nominowana - Katarzyna Fic (z Gnojnicy Woli)
Nominowany - Dominik M¹dro (uczeñ
ZS w NiedŸwiadzie Górnej)
III kategoria wiekowa (18 lat i wiêcej)
miejsce I - Karolina G³odek (uczennica
ZSZ w Sêdziszowie M³p.)
miejsce II - Paulina Przydzia³ (uczennica ZSZ w Sêdziszowie M³p.)
miejsce II - Janina Danuta Walczyk (z
£¹czek Kucharskich)
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W zwi¹zku ze zmian¹ ustawy o finansach
publicznych istnieje obowi¹zek do koñca
czerwca br. posiadania statutów przez jednostki organizacyjne powiatu. Maj¹c powy¿sze na uwadze Rada Powiatu podjê³a
uchwa³ê w sprawie nadania statutów: Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie,
DomuPomocySpo³ecznejwRudzie,Domu
Pomocy Spo³ecznej w Lubzinie oraz Powiatowemu Urzêdowi Pracy w Ropczycach.
Nawi¹zuj¹c do propozycji Ministra Gospodarki z 9 maja 2006 roku w sprawie
przedk³adania wszelkich uwag i sugestii w
trakcie prowadzonych prac legislacyjnych
nad dostosowaniem systemu taryfowego
do potrzeb wynikaj¹cych z liberalizacji
rynku gazu – Powiatowy Rzecznik Konsumentów wspólnie z rzecznikami konsumentów z terenu województw ma³opolskiego, lubelskiego i podkarpackiego podpisa³ dezyderat w przedmiotowej sprawie.
Stanowisko rzeczników wskazuje na koniecznoœæ podjêcia istotnych zmian legislacyjnych urealniaj¹cych ceny gazu maj¹ce decyduj¹cy wp³yw na interes ekonomiczny konsumentów, którzy powinni byæ obci¹¿ani cenami odpowiednimi do ponoszonych przez przedsiêbiorców kosztów.
29 czerwca 2006 r. odby³a siê XXXII zwyczajna sesja Rady Powiatu RopczyckoSêdziszowskiego. Podczas sesji podjête
zosta³y nastêpuj¹ce uchwa³y:
Nr XXXII/200/06 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZOZ w
Ropczycach za 2005r.
Nr XXXII/201/06 w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Urzêdu Pracy
w Ropczycach.
Nr XXXII/202/06 w sprawie nadania
statutu Powiatowemu Centrum Pomo-

·

·

·
·
·
·
·
·

·

·

cy Rodzinie w Ropczycach.
Nr XXXII/203/06 w sprawie uchylenia
uchwa³y w³asnej Nr XXI/123/2005 z dnia
28 kwietnia 2005 r. w sprawie organizacji
oraz szczegó³owych zasad ponoszenia
odp³atnoœci za pobyt w Œrodowiskowym
Domu Samopomocy w Sêdziszowie M³p.
Nr XXXII/204/06 w sprawie nadania
statutu jednostce organizacyjnej ,,Dom
Pomocy Spo³ecznej im. Jana Paw³a II w
Rudzie”.
Nr XXXII/205/06 w sprawie nadania
statutu jednostce organizacyjnej ,,Dom
Pomocy Spo³ecznej w Lubzinie”.
Nr XXXII/206/06 w sprawie okreœlenia
zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania bud¿etu powiatu za I pó³rocze.
Nr XXXII/207/06w sprawie trybu prac
nad projektem uchwa³y bud¿etowej.
Nr XXXII/208/06 w sprawie wprowadzenia zmian w bud¿ecie powiatu na 2006r.
Nr XXXII/209/06 w sprawie uchwalenia Statutu Szkolnego Schroniska M³odzie¿owego w Kamionce.
Nr XXXII/210/06 w sprawie zawarcia
porozumienia z Powiatem Sanockim w
celu wspólnej realizacji projektu stypendialnego wspieraj¹cego rozwój edukacyjny uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych i studentów.
Nr XXXII/211/06 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla inwestycji pn. „Przebudowa
drogi powiatowej nr 1342R Sêdziszów
M³p. – Zagorzyce – Wielopole Skrz.”
Nr XXXII/212/06 w sprawie zawarcia
umowy na wykonanie zadania pn.: „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostêpnych dla dzieci i
m³odzie¿y” i zabezpieczenia jej w formie
weksla „in blanco”.
Inf. w³asna

„Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach
informuje, ¿e od kwietnia do paŸdziernika 2006 r.
realizuje projekt o charakterze badawczym pt.
AW¥ SKUTECZNEGO DZIA£ANIA
„DIAGNOZA
PODSTA
DIAGNOZA POTRZEB PODST
NA RZECZ OSÓB NIEPE£NOSPRA
WNYCH”
NIEPE£NOSPRAWNYCH”

Badania obejm¹ dwa œrodowiska:
· Osoby niepe³nosprawne z terenu powiatu ropczycko-sêdziszowskiego o znacznym
i umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci, które po raz pierwszy wchodz¹ na rynek
pracy, s¹ d³ugotrwale bezrobotne, maj¹ trudnoœci z wejœciem na rynek pracy
· Pracodawców z terenu powiatu ropczycko-sêdziszowskiego
Cel projektu
projektu: diagnoza potrzeb osób niepe³nosprawnych zwi¹zanych z ich przystosowaniem do zatrudnienia i trwa³ej integracji na rynku pracy oraz rozpoznanie mo¿liwoœci
zatrudnienia tych osób, z uwzglêdnieniem elastycznych form zatrudnienia.
Szczegó³owe informacje udzielane s¹ w siedzibie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach,
ul. Konopnickiej 5, tel./fax. 0172228883; e-mail: propsed@rzeszow.uw.gov.pl
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W art. 29 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207) enumeratywnie
zosta³y wymienione obiekty budowlane i roboty budowlane zwolnione z obowi¹zku uzyskania pozwolenia na budowê (katalogu wymienionych budów i robót budowlanych nie
mo¿na traktowaæ rozszerzaj¹co). Wiêkszoœæ z nich wymaga jednak zg³oszenia w³aœciwemu miejscowemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
Na podstawie dokonanego zg³oszenia
(w Wydziale Architektury, Budownictwa i
Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Ropczycach – dla inwestycji lokalizowanych na terenie Powiatu RopczyckoSêdziszowskiego) mo¿na realizowaæ miêdzy
innymi budowê parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do
35 m2, przy rozpiêtoœci konstrukcji nie wiêkszej ni¿ 4,80 m. – zwi¹zanych z produkcj¹
roln¹ i uzupe³niaj¹cych zabudowê zagrodow¹ w ramach istniej¹cej dzia³ki siedliskowej – oraz budowê wolnostoj¹cych parterowych budynków gospodarczych, wiat lub
altan o powierzchni zabudowy do 25 m2, a
tak¿e ogrodzenia od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzenia o wysokoœci powy¿ej 2,20 m.
Jak dokonaæ zg³oszenia budowy budynku gospodarczego?
Aby dokonaæ zg³oszenia budowy wy¿ej
wymienionych budynków gospodarczych,
wiat lub altan nale¿y przed³o¿yæ nastêpuj¹ce dokumenty:
· wniosek zg³oszenia z podpisem wnioskodawcy lub pe³nomocnika,
· decyzjê o warunkach zabudowy (wydan¹
przez wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta),
· oœwiadczenie o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoœci¹ na cele
budowlane,
· mapê zasadnicz¹ do celów opiniodawczych (w odpowiedniej skali, np. 1:500) z
zaznaczeniem usytuowania projektowanego budynku gospodarczego i okreœleniem odleg³oœci od granic nieruchomoœci oraz od innych obiektów na dzia³ce
inwestora i dzia³kach s¹siednich,
· opis techniczny projektowanego budynku gospodarczego zawieraj¹cy m. in. sposób prowadzenia robót, wymiary budynku, zestawienie powierzchni, materia³y
budowlane u¿yte do budowy (w przypadku budowy budynku gospodarczego o
pow. zabudowy do 35m2 – rozpiêtoœæ konstrukcji nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 4,80 m.),
· rysunki projektowanego budynku: rzuty
fundamentów, przyziemia, wiêŸby dachowej i dachu, przekrój, elewacje (skala np.
1:50),
· uzgodnienie lokalizacji budynku z zarz¹dcami sieci w przypadku usytuowania pro-

jektowanego budynku w pobli¿u sieci
wodoci¹gowej, kanalizacyjnej, gazowej,
elektrycznej lub teletechnicznej,
· wy³¹czenie gruntu z produkcji rolnej pod
budowê budynków gospodarczych o
pow. zabudowy do 25m2 lokalizowanych
na gruncie klasy I, II lub III (je¿eli inwestor nie jest rolnikiem) lub przed³o¿enie
dokumentu potwierdzaj¹cego fakt posiadania gospodarstwa rolnego.
Jak dokonaæ zg³oszenia budowy ogrodzenia?
Aby dokonaæ zg³oszenia budowy ogrodzenia nale¿y przed³o¿yæ nastêpuj¹ce dokumenty:
· wniosek zg³oszenia z podpisem wnioskodawcy lub pe³nomocnika,
· oœwiadczenie o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoœci¹ na cele
budowlane,
· mapê zasadnicz¹ do celów opiniodawczych (w odpowiedniej skali np. 1:500) z
zaznaczeniem usytuowania projektowanego ogrodzenia (s³upków, przêse³, bra-

Jak powszechnie
wiadomo pijani kierowcy byli i s¹ plag¹
polskich dróg. Bardzo czêsto po³¹czenie alkoholu z jazd¹
„za kó³kiem” koñczy
siê tragicznie dla kieruj¹cego lub postronnych i niczemu
niewinnych osób.
Problem ten nie
omija równie¿ najbli¿szej nam okolicy. Tylko na terenie naszego powiatu na przestrzeni pierwszych szeœciu miesiêcy 2006r. Policjanci zatrzymali 162
pijanych kieruj¹cych.
Nowy Minister Sprawiedliwoœci tu¿ po
objêciu urzêdu zapowiada³ zaostrzenie przepisów odnosz¹cych siê do nietrzeŸwych kierowców.

·
·
·

my wjazdowej i bramki wejœciowej) oraz
zwymiarowania go,
opis techniczny projektowanego ogrodzenia zawieraj¹cy m. in. sposób prowadzenia robót, niezbêdne wysokoœci i szerokoœci poszczególnych elementów ogrodzenia, g³êbokoœæ posadowienia s³upków,
rysunki: rzut oraz widok projektowanego ogrodzenia (skala np.1:50 lub 1:20);
uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia z zarz¹dc¹ drogi je¿eli ogrodzenie jest lokalizowane w odleg³oœci mniejszej ni¿:
6 m od zewnêtrznej krawêdzi drogi gminnej w terenie zabudowanym i 15 m w terenie niezabudowanym,
8 m od zewnêtrznej krawêdzi drogi powiatowej w terenie zabudowanym i 20 m
w terenie niezabudowanym,
10 m od zewnêtrznej krawêdzi drogi krajowej w terenie zabudowanym i 25 m w
terenie niezabudowanym,
uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia z zarz¹dcami sieci w przypadku usytuowania
projektowanego ogrodzenia w pobli¿u
sieci wodoci¹gowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej i teletechnicznej.

Jednoczeœnie Starostwo Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego przypomina, ¿e po
dokonaniu rozbiórki obiektu budowlanego na zg³oszenie lub pozwolenie na rozbiórkê nale¿y fakt rozebrania obiektu zg³osiæ w
Powiatowym Oœrodku Geodezji i Kartografii w terminie do 30 dni od dnia zakoñczenia robót.
Wydzia³ Architektury, Budownictwa
i Gospodarki Przestrzennej
Starostwa Powiatowego w Ropczycach
Jak siê okaza³o nie rzuca³ s³ów na wiatr.
Od niedawna obowi¹zuj¹ nowe wytyczne
dotycz¹ce osób które wsiadaj¹ za kierownicê „po kieliszku”.
Zaostrzone zosta³y nie tylko kary finansowe, ale równie¿ wprowadzono kilka „nowoœci” w systemie karania osób
je¿d¿¹cych na „podwójnym gazie”.
Przede wszystkim wprowadzono obowi¹zek zajmowania
przez Policjê samochodu (na
poczet przysz³ych kar i grzywien), którym jecha³ pijany
kierowca jeœli posiada³ on
wiêcej ni¿ 1 promil alkoholu w wydychanym powietrzu.
Poza tym, mo¿na teraz
– na mocy wyroku s¹dowego - podawaæ dane oraz wizerunek osoby je¿d¿¹cej w stanie nietrzeŸwoœci do publicznej wiadomoœci.
Nale¿y wiêc mieæ nadziejê, ¿e po zaostrzeniu przepisów zmniejszy siê liczba
osób wsiadaj¹cych za kó³ko po wypiciu alkoholu, a tym samym zwiêkszy siê bezpieczeñstwo na naszych drogach.
Oficer prasowy KPP Ropczyce
sier¿. Dominika Oleœ

9

Nr 6 (115) 18 lipca 2006 rr..

Dwanaœcie par ma³¿eñskich, œwiêtuj¹cych jubileusz piêædziesiêciolecia ma³¿eñstwa, otrzyma³o z r¹k Burmistrza Kazimierza Kie³ba, Medale za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie, przyznane przez Prezydenta RP
RP..
Uroczystoœæ wrêczenia medali, przygotowana przez pracowników sêdziszowskiego Urzêdu Stanu Cywilnego, odby³a siê w
dniu 5. lipca 2006 r. Dopisali dostojni jubilaci, ich najbli¿si i przyjaciele oraz w³adze
gminne. Oprócz Medali, szacowni ma³¿onkowie otrzymali równie¿ bukiety kwiatów,
upominki i listy gratulacyjne z r¹k Zastêpcy
Burmistrza pani El¿biety Œwiniuch, Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Bogus³awa Kmiecia i Sekretarza Gminy Jana Maronia.
Medal za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie ma kszta³t stylizowanej, szeœciopromiennej, srebrzonej, oksydowanej gwiazdy o œred-

nicy 35 mm z ornamentowaniami ³¹cz¹cymi
jej promienie. W œrodku Medalu, na okr¹g³ej
tarczy, pokr ytej ró¿ow¹ emali¹, umieszczone s¹ dwie srebrzone oksydowane ró¿e.
Na odwrotnej stronie
umieszczony jest monogram „RP”, a w otoPañstwo Józef i Krystyna Hossowie œwiêtowali Z³ote Gody w licznej grupie najbli¿szych.
ku napis: „Za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie”. Medal zawieszony
pionowym bia³ym paskiem poœrodku, szejest na ró¿owej wst¹¿ce szerokoœci 35 mm z
rokoœci 4 mm.
A oto pary odznaczone Medalem:
Zdzis³aw i Joanna Birkowscy z Sêdziszowa,
Marian i Agata Grabiec z Sêdziszowa, Józef
i Krystyna Hossa z Sêdziszowa, Tadeusz i Krystyna Klocek z Kawêczyna, Franciszek i Teresa Korus z Sêdziszowa, Stanis³aw i Genowefa Kozak z Sêdziszowa, Boles³aw i W³adys³awa Kubaccy z Zagorzyc, Antoni i Maria
Oboz z Wolicy Piaskowej, Zbigniew i Anna
Paœciak z Borku Wielkiego, Jakub i Zofia
Pieprzak ze Szkodnej, Stanis³aw i Aleksandra Œwiniuch z Krzywej, Stanis³aw i Stanis³awa Tabjan z Sêdziszowa.

Uroczystoœæ wrêczenia Medali za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie zgromadzi³a Jubilatów i ich rodziny.

Fot. R. Cio³kosz (2).

Do ¿yczeñ, jakie od reprezentantów samorz¹du gminnego i swych najbli¿szych
otrzymali dostojni jubilaci, tak¿e redakcja
Biuletynu Sêdziszowskiego do³¹cza gromkie: „Sto lat!”
(b)

Donios³y jubileusz 100-lecia dzia³alnoœci obchodzi³a w niedzielê, 2 lipca 2006 rr.,
., jednostka
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Borku Wielkim.
Przedstawiciele jednostek OSP z terenu gminy
ny,, zaproszeni goœcie, mieszkañcy wsi i sympatycy borkowskich druhów rozpoczêli œwiêtowanie Msz¹ Œw
Œw.. w koœciele parafialnym w
Borku Wielkim. Nastêpnie przemaszerowali
pod miejscowy Dom Stra¿aka, gdzie odby³y
siê g³ówne uroczystoœci.
Druhowie z OSP w Borku Wielkim podczas przemarszu do
koœcio³a parafialnego.
Jubileusz swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili:
W³adys³aw Tabasz – Wiceprezes Zarz¹du
Wojewódzkiego Zwi¹zku OSP RP; Stanis³aw
¯ak – Prezes Zarz¹du Powiatowego Oddzia³u Zwi¹zku OSP RP, Kazimierz Kie³b – Burmistrz Sêdziszowa M³p., Stanis³aw Ziemiñski
– Wicestarosta Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego; W³adys³aw Szczêch – Wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego; Bogus³aw Kmieæ – Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p.; Jan
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Maroñ – Sekretarz Gminy Sêdziszów M³p.;
Marcin Cieœlik – Inspektor Urzêdu Miejskiego; Eugeniusz Alberski – Prezes Zarz¹du
Gminnego Oddzia³u Zwi¹zku OSP RP; Jan
Paœko – przedstawiciel PSP w Ropczycach;
Józefa Bielak – So³tys Borku Wielkiego, Jerzy Barnak – przedstawiciel Polonii w Chicago; Janusz Jakubek – Dyrektor Zespo³u
Szkó³ Mechanicznych w Trzcianie.
Listy gratulacyjne przes³ali m.in.: Pose³
na Sejm RP Kazimierz Moskal oraz przed-

stawiciele Polonii amerykañskiej zrzeszeni
w Klubie Borek Wielki w Chicago.
Na stuletni¹ historiê jednostki z³o¿y³a siê
ofiarna dzia³alnoœæ kilku pokoleñ stra¿akówochotników z Borku Wielkiego. Ich najwa¿niejsze dokonania przybli¿y³ prezes Ryszard
Przypek:
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Borku Wielkim
zosta³a za³o¿ona 6 czerwca 1906 roku przez Tomasza Dy³o, ówczesnego wójta, a póŸniej pos³a do
parlamentu austriackiego. Tomasz Dy³o zosta³
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pierwszym prezesem jednostki, naczelnikiem –
Karol Rosa, zaœ skarbnikiem – Wincenty Kania.
Do stra¿y wst¹pi³o dwudziestu cz³onków. W 1907
roku, dziêki staraniom prezesa, stra¿ otrzyma³a
od w³adz austriackich pompê rêczn¹, jeden odcinek wê¿a i pr¹downicê.
Podczas pierwszej wojny œwiatowej dzia³alnoœæ OSP zosta³a przerwana, gdy¿ prawie wszyscy jej cz³onkowie zostali zmobilizowani do armii
austriackiej. Wielu z nich poleg³o w dzia³aniach
wojennych.
Jednostka zosta³a zorganizowana na nowo
w 1919 roku. Prezesem zosta³ Franciszek Zaj¹c,
naczelnikiem – Józef Ocytko, skarbnikiem – Walenty Piêta, zaœ gospodarzem Józef Wojnowski.
Od 1935 roku funkcjê naczelnika pe³ni³ Micha³
Dy³o, sekretarza – W³adys³aw Ocytko, a gospodarza –
Stefan £¹ca³a. Stra¿ posiada³a wówczas osiem mundurów, cztery odcinki wê¿y oraz pr¹downicê.

7 grudnia 1976 roku
jednostka otrzyma³a samochód ¯uk i zosta³a przemianowana z jednostki typu
M na jednostkê typu S. W
nastêpnym roku funkcjê
prezesa obj¹³ Micha³ Krypel, a 30 listopada 1980
roku Edward Ocytko.
W 1981 roku jednostka obchodzi³a 75. rocznicê
istnienia. Z tej okazji, korzystaj¹c z pomocy Klubu
Goœcie jubileuszowych uroczystoœci.
Borek Wielki z Chicago,
Zarz¹d ufundowa³ sztanW roku 1996 wybrany zosta³ nowy zarz¹d,
dar. Jego wrêczenie nast¹pi³o podczas uroczystoœci
na czele którego stan¹³ R yszard Przypek, pe³ni¹cy
jubileuszowych w dniu 28 czerwca.
30 listopada 1986 r. wybrany zosta³ nowy zafunkcjê prezesa do dzisiaj.
Dru¿yny stra¿ackie z Borku wielokrotnie brarz¹d, na czele z prezesem Zbigniewem Paœciakiem.

Wiceprezes Zarz¹du Wojewódzkiego Zwi¹zku OSP RP W³adys³aw Tabasz odznacza Prezesa
Ryszarda Przypka Z³otym Medalem za Zas³ugi dla Po¿arnictwa.
W czasie okupacji hitlerowskiej liczba stra¿aków siêga³a czterdziestu. Wielu z nich nale¿a³o do
Armii Krajowej i Batalionów Ch³opskich, bior¹c
czynny udzia³ w akcjach partyzanckich przeciw
Niemcom. Prezesem jednostki by³ wówczas Wincenty Ocytko, naczelnikiem – Józef Paœciak, gospodarzem – Stefan Paœciak, cz³onkami zarz¹du –
W³adys³aw Jakubek, Józef Paszkowski, St. Piêta.
Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych, cz³onkowie OSP brali udzia³ w odbudowie i zagospodarowaniu zniszczonej wsi.
W 1953 roku jednostka wzbogaci³a siê o pompê M-200 i trzy odcinki wê¿y. Sprzêt ten by³ przechowywany u poszczególnych cz³onków stra¿y,
m.in.: M. Krypla i J. Dudka. Do akcji by³ przewo¿ony zaprzêgami konnymi przez Józefa Nitê, Karola Nitê, Edwarda Srokê i Edwarda Ocytko.
W 1957 r. funkcjê prezesa obj¹³ Henryk Zabawski, ówczesny przewodnicz¹cy Gromadzkiej
Rady Narodowej. W tym czasie stra¿acy pomagali przy budowie szko³y.
Od 1967 roku naczelnikiem by³ Bronis³aw
Przypek, zastêpc¹ naczelnika – Kazimierz Dy³o.
Do OSP wst¹pi³o wówczas czternastu nowych
cz³onków, którzy wybudowali basen przeciwpo¿arowy i brali udzia³ w budowie Domu Ludowego.
Zarz¹d, wybrany w roku 1975, na czele z prezesem Zdzis³awem £abêdziem, postawi³ sobie za cel
uaktywnienie stra¿aków: zorganizowano dru¿ynê
mêsk¹ m³odzie¿ow¹, a dziêki pomocy Komendy Rejonowej PSP pozyskano wê¿e, pr¹downice, umundurowanie bojowe i wyjœciowe.

Burmistrz Kazimierz Kie³b oraz E. Alberski wrêczyli medale za wys³ugê lat.

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Borku Wielkim
zosta³a zarejestrowana w S¹dzie Wojewódzkim w
Rzeszowie, w dniu 13 marca 1992, uchwa³¹ nr
180/92. W paŸdzierniku tego roku jednostka przejê³a budynek Domu Ludowego, który w roku nastêpnym zosta³ wyremontowany.
Rok 1993 to tak¿e liczne po¿ary lasów, w gaszeniu których uczestniczyli stra¿acy z Borku (m.in.
w Cierpiszu i Kamionce).

Fot. J. Maroñ (4)

³y udzia³ w zawodach, zajmuj¹c wysokie pozycje.
Od momentu utworzenia parafii we wsi stra¿acy uœwietniaj¹ m.in. uroczystoœci Bo¿ego Cia³a,
Œwiêta Wielkanocne, odpusty.
Obecnie jednostka liczy 62. cz³onków. Jest
wyposa¿ona w samochód ¯uk, motopompê PO5, wê¿e t³oczne W75 i wê¿e W52, wê¿e ssawne,
mundury bojowe, radiotelefon Motorola GM 360,
pompa szlamowa typu Honda i inny sprzêt, niezbêdny w akcjach ratowniczych.
Podczas uroczystoœci jubileuszowych
wrêczone zosta³y wyró¿nienia dla jednostki
i najbardziej zas³u¿onych obecnych cz³onków OSP: Jednostka otrzyma³a Z³oty Znak
Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP,
Ryszard Przypek – Z³oty Medal za Zas³ugi
dla Po¿arnictwa, Franciszek Potwora –
Srebrny Medal za Zas³ugi dla Po¿arnictwa,
Krzysztof Surdel – Br¹zowy Medal za Zas³ugi dla Po¿arnictwa, Micha³ Kuroñ i Józef
Marcinek – medale za 30 lat dzia³alnoœci w
OSP, Krzysztof Surdel – medal za 20 lat dzia³alnoœci w OSP, Tomasz Ocytko, W³adys³aw
Zaj¹c, Tomasz Œwi¹tek – medale za 10 lat
dzia³alnoœci w OSP, £ukasz Maciejko – medal za 5 lat dzia³alnoœci w OSP, Pawe³ Maciejko – odznakê „Wzorowy Stra¿ak”.
Stra¿akom z Borku Wielkiego gratulujemy wspania³ego jubileuszu i ¿yczymy kolejnych lat pomyœlnej dzia³alnoœci.
Inf. w³.
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Edyta
Winkowska
(na zdjêciu z tegoroczn¹ Miss Sêdziszowa King¹ Pazdan) – jestem bardzo
zadowolona z wystêpu
dziewcz¹t. Dopingowa³am ka¿d¹ z nich. Próby trwa³y ju¿ od kwietnia i w tym czasie zd¹¿y³yœmy siê trochê poznaæ i polubiæ. Bardzo
siê do tej grupy przywi¹za³am, tym bardziej, ¿e dziewczêta
by³y bardzo sumienne i
zdyscyplinowane.

Mieszkañcy Sêdziszowa i okolic po raz kolejny przekonali siê, ¿e w twierdzeniu, i¿ Polki s¹ najpiêkniejszymi kobietami na œwiecie nie ma krzty przesady
przesady..
Co wiêcej – po tegorocznych wyborach Miss Sêdziszowa musieli nabraæ przekonania, ¿e wœród licznego grona piêknych Polek, sêdziszowiankom nale¿y siê miejsce wyj¹tkowe.
A wszystko to za spraw¹ dziewiêciu odwa¿nych dziewcz¹t, z których ka¿da kilka
miesiêcy temu podjê³a œmia³¹ decyzjê: startujê w wyborach Miss! Rozpoczê³y siê wiêc
¿mudne przygotowania pod okiem pomys³odawczyni, choreografa i re¿ysera imprezy Edyty Winkowskiej: próby – najpierw dwa,
a póŸniej trzy razy w tygodniu, nauka uk³adów tanecznych oraz... chodzenia w „szpilkach” i eleganckich kreacjach, przymiarki
sukni...
Podczas wyborów, które odby³y siê w
sobotê, 24. czerwca, kandydatki wyst¹pi³y
przed publicznoœci¹ piêæ razy: w uk³adzie
Mambo, zdradzi³y tajniki diety-cud w uk³adzie sportowym, razem z ma³ymi modelkami zaprezentowa³y kolekcjê pi¿am firmy Italian-Fashion (pokaz po patronatem firmy
Progres) oraz (ju¿ samodzielnie) suknie œlubne i wieczorowe z kolekcji Anny Markiewicz.
Do tego efektowne fryzury – zas³uga pañ z
zak³adu fryzjerskiego Ewy Bizoñ i profesjonalny makija¿ – dzie³o Sabiny ZychowiczZaj¹c i kosmetyków marki GOSH i czegó¿
chcieæ wiêcej, by porwaæ publicznoœæ?
Ca³oœci widowiska dope³ni³y filmy z
udzia³em pretendentek do tytu³u najpiêkniejszej, zrealizowane w Oœrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Cyziówka” w Kamionce oraz na terenie Komendy Powiatowej

Pokaz sukni œlubnych tradycyjnie wzbudza³ wiele emocji.
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Ju¿ wszystko jasne: Kinga Pazdan Miss Sêdziszowa A.D.2006. w otoczeniu pozosta³ych dziewcz¹t.
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Ropczycach,
a tak¿e wystêpy Zespo³u Estradowego „Blues” i laureatów konkursów wokalnych „O
Z³ot¹ Nutkê”: Magdy Bia³oruckiej, Klaudii
Dudek, Izabeli Skoczek i Kamila Fr¹czka.
Jury konkursu, obraduj¹ce pod œwiat³ym
przewodnictwem Pana Marka Flisa, zdecydowa³o przyznaæ tytu³ Miss Sêdziszowa A.D. 2006
szesnastoletniej Kindze Pazdan z Zagorzyc.
Kolejne tytu³y zdoby³y: Amelia Styka z Sêdziszowa M³p – I Wicemiss oraz Joanna Polek z
Kawêczyna – II Wicemiss i Miss Publicznoœci.
Dziewczêta za swoje wystêpy zosta³y nagrodzone nie tylko burz¹ oklasków, ale i
cennymi prezentami, wœród których znalaz³y siê zestawy kosmetyków, radia, darmowe

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Fot. K. Popielarz (3)

czesanie, telefon komórkowy, DVD i wiele
innych upominków.
Kinga Pazdan pe³niæ bêdzie honory Królowej Ziemi Sêdziszowskiej przez najbli¿szy rok,
jednak pamiêtajmy te¿ o pozosta³ych uczestniczkach konkursu, dziêki którym znów mogliœmy wzi¹æ udzia³ w niezwykle barwnym i
emocjonuj¹cym spektaklu. Spektaklu tym
bardziej wartoœciowym, ¿e zrealizowanym w
stu procentach si³ami sêdziszowskich artystów.
A poniewa¿ królowa mog³a byæ tylko jedna, to pozosta³ym dziewczêtom: Amelii, dwóm
Joannom, Xeni, Basi, Kasi, Karolinie, Justynie
nadajemy zaszczytne miano Dam Dworu Mi³oœciwie Nam Panuj¹cej Królowej Kingi.
(ja)

Sponsorzy:

Firma Handlowo-Us³ugowa „AZ” S.C. Ma³gorzaty i Romana Orêziak
Firma PCam – wideofilmowanie, karaoke, imprezy plenerowe
Firma Italian Fashion
Zak³ad Fryzjerski Ewy Bizon – ul. Jana Paw³a II 1
Hurtownia chemiczno-kosmetyczna Paw³a Filipka – ul. 3-maja (na wprost Domu Kultury)
Firma kosmetyczna GOSH
Kwiaciarnia „Adrianna” pañstwa Wulczynów – Osiedle M³odych
Firma „Mazak” – autoryzowany przedstawiciel sieci Plus GSM
MGOK
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Prezentacje Artystyczne Szkó³ to jedna z niewielu imprez tegorocznych Dni Sêdziszowa, któr¹ uda³o siê przeprowadziæ. Tradycyjnie jest jeden dzieñ w roku, kiedy w³adzê nad miastem przejmuj¹
dzieci i m³odzie¿ z sêdziszowskich przedszkoli i szkó³, pokazuj¹c
wszystkim, którzy tylko maj¹ ochotê ogl¹daæ, sztuki rozmaite.
W tym roku prezentacje odby³y siê 21. czerwca. Rozpocz¹³ je barwny
korowód uczestników, pod¹¿aj¹cych ulicami miasta oraz uliczne prezentacje przed ratuszem. Nastêpnie na scenie w rynku zaprezentowa³o siê a¿ czternaœcie grup: Dzienne Centrum Aktywnoœci w Sêdziszowie
M³p., Przedszkole nr 1 w Sêdziszowie M³p., Przedszkole nr 2 w Sêdziszowie M³p., Szko³a Podstawowa nr 2 w Sêdziszowie M³p., Szko³a Podstawowa w Wolicy Piaskowej, Szko³a Podstawowa w Krzywej, Szko³a
Podstawowa w Boreczku, Szko³a Podstawowa nr 3 w Sêdziszowie M³p.,
Szko³a Podstawowa w Bêdziemyœlu, Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.,
Gimnazjum w Czarnej Sêdziszowskiej, Gimnazjum w Zagorzycach, LO
w Sêdziszowie M³p., ZSZ w Sêdziszowie M³p.
A na estradzie – dla ka¿dego coœ mi³ego: cyrkowcy z Boreczku
i Krzywej, niezwykle uzdolnieni artystycznie kucharze, wystêpy kabaretowe i teatralne, popisy karateków i grup cheerleaders, i na
koniec koncert zespo³u rockowego 98 okien.
Wspania³a, s³oneczna pogoda i zbli¿aj¹cy siê koniec roku szkolnego sprzyja³y zabawie – zarówno wystêpuj¹cych jak i ogl¹daj¹cych.
Ka¿da ze szkó³, bior¹cych udzia³ w prezentacjach, otrzyma³a z
r¹k Burmistrza Kazimierza Kie³ba i Sekretarza Gminy Jana Maronia sprzêt sportowy oraz s³odycze.
(b)

Na scenie gimnazjalistki z Sêdziszowa M³p.

Fot. B. Czapka (2)

Szkolny teatr ze Szko³y Podstawowej nr 2 w Sêdziszowie M³p.

Liceum na rockowo – zespó³ 98 okien.

Podczas Prezentacji pan W³adys³aw Antos, Prezes sêdziszowskiego Ko³a Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upoœledzeniem Umys³owym przekaza³ Burmistrzowi Kazimierzowi Kie³bowi specjalne podziêkowanie za wsparcie udzielane Stowarzyszeniu.
Fot. J. Maroñ (4)

Prezentacje uliczne przyci¹gaj¹ uwagê przechodniów.

Przedszkolaki po wystêpie bacznie obserwowa³y kolejne prezentacje.

13

Nr 6 (115) 18 lipca 2006 rr..

W

czasach nam wspó³czesnych gdy
czêsto pojawiaj¹ siê nowe, kontrowersyjne pomys³y zwi¹zane z chêci¹ wprowadzania reformy pañstwa, s¹downictwa czy szkolnictwa, nie zawsze nale¿y
przygl¹daæ siê im z dystansem, a nale¿y poprzeæ te elementy, które s¹ w³aœciwe z naszego punktu widzenia, zaœ krytyczne uwagi
wnieœæ tam, gdzie nie wszystko
nam siê podoba. Takiego stanowiska wymaga równie¿ zg³aszana
przez Ministra Edukacji propozycja wprowadzenia zajêæ z wychowania patriotycznego. Musi ono
funkcjonowaæ nie w sferze dyscypliny naukowej a raczej w sferze

Podziêkowania dla aktorów z Wiercan.
wychowawczo – poznawczej zblokowanej w
jeden ci¹g nauk humanistycznych nawi¹zuj¹cych do uwarunkowañ geograficznych –
historycznych – przyrodniczych – religijnych
i socjologicznych. Ponadto powinno ono
mieæ na celu kszta³towanie jednostki, rodziny, spo³ecznoœci lokalnej, narodu, a w koñcu spo³ecznoœci miêdzynarodowej na bazie
lokalnych uwarunkowañ kulturowych.
Temu s³u¿y rozwijanie w³asnych zainteresowañ i mo¿liwoœci poznawczych. Z ciekaw¹
inicjatyw¹ w tym wzglêdzie wyst¹pi³a ju¿ po
raz drugi, wraz ze sw¹ wychowawczyni¹ klasa II d sêdziszowskiego Gimnazjum, odbywaj¹c najpierw w 2005 r. wycieczkê œladami
Starzeñskich tylko w obrêbie jednej miejscowoœci tj. Góry Ropczyckiej, odwiedzaj¹c
tam stare zabudowania dworskie, koszary,
zespó³ parkowy tzw. „Buczynê” i koœció³,
a ca³oœæ zwiedzania koñcz¹c ogniskiem
obok wzgórza zwanego Koci Zamek, ³¹cz¹c
tym samym poznawanie w³asnego regionu z
zabaw¹. Podobnie w br. klasa ta zorganizo-

Festyn w Krzywej.
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Fot. zbiory autora (4)

wa³a wycieczkê szlakiem pomników grunwaldzkich powsta³ych na terenie Gminy Sêdziszów w 500 rocznicê zwyciêstwa Polaków
pod Grunwaldem w 1410 roku. W tym w
czasie wznoszenie pomników nios³o o¿ywczego ducha wolnoœci dla naszego narodu.
Gimnazjalna wycieczka rowerowa wyruszy³a spod obiektu Wiejskiego Domu Kultu-

atraln¹ o smoku wawelskim wystawion¹
przez teatr dzieciêcy z Wiercan. Sztuka ta
bardzo podoba³a siê zgromadzonym widzom za co aktorzy nagrodzeni zostali przez
nich gromkimi brawami i nagrodami ksi¹¿kowymi.
Na zakoñczenie wszyscy podziwiali walory rodzinnego œpiewu (karaoke). Dla odwa¿nych ufundowano drobne
upominki. Kolejny dzieñ by³
dniem zabawy dyskotekowej
dla dzieci i m³odzie¿y. Te wspólne spotkania w miejscowoœci,
która nie posiada w³asnego koœcio³a i szko³y tworz¹ niepowtarzalny klimat integruj¹cy spo-

Gimnazjaliœci – uczestnicy wycieczki rowerowej.
ry i prowadzi³a pod pomniki grunwaldzkie
³ecznoœæ lokaln¹ a jednoczeœnie nawi¹zuj¹
w Wolicy £ugowej, Wolicy Piaskowej, Rudzie
do dawnych tradycji. To w³aœnie tutaj w okresie przedwojennym m³odzie¿ za wystawione
i Borku Wielkim zatrzymuj¹c siê na d³u¿szy
postój na placu zabaw w Kamionce, gdzie
przez siebie sztuki teatralne i zgromadzone
w ten sposób œrodki finansowe zbudowa³a
urz¹dzono tradycyjne ro¿no i zabawy biwakowe a¿ do godzin popo³udniowych.
pierwszy dom wiejski w tej miejscowoœci. Dziœ
Ju¿ dziœ zaplanowano kolejn¹, trzeci¹ wynawi¹zywanie do tej tradycji przodków jest
szczególnie istotne. Temu s³u¿¹ te¿ organicieczkê – tym razem na teren Gminy Iwierzyce na tak zwany szlak „Wielkich Œcie¿ek” (ma³a pêtla),
który pozwala poznaæ bezdro¿a a przy okazji odwiedziæ kilka siedzib dworskich
dawnych w³aœcicieli z Sielca,
Iwierzyc i Olchowej. Takie
poznawanie historii pozwala stwierdziæ, i¿ nie zawsze
nauka jest uci¹¿liwa i nudna, a mo¿e byæ przyjemna.
Innymi inicjatywami integruj¹cymi spo³ecznoœæ
lokaln¹ s¹ ró¿nego rodzaPodczas Mszy œw. odprawionej przez ojca J. Maronia.
ju wystêpy czy festyny. Przyk³adem tych inicjatyw jest
zowane spotkania z okazji okr¹g³ych rocznic
chocia¿by zorganizowane w dniu 30.06.2006
roku, w przededniu dnia rodziny, w odnotakich jak chocia¿by 100-lecie OSP w Borku
wionym przez UM w Sêdziszowie obiekcie
Wielkim czy tradycyjny, bo ju¿ kolejny festyn
w Krzywej.
Wiejskiego Domu Kultury w Wolicy £ugowej, ³¹cznego œwiêta dla mam, dzieci i ojNa tego typu dzia³ania nie nale¿y ¿a³owaæ si³ i œrodków by spo³ecznikowskie i paców. Zabawê poprzedzi³a msza œw. odprawiona za mieszkañców przez przyby³ego z
triotyczne postawy kszta³towaæ wœród m³oKanady ksiêdza rodaka reprezentuj¹cego
dego pokolenia. Jest to najlepsza lekcja wychowania obywatelskiego, jednocz¹ca w
zakon O.O. Kapucynów, Ojca J. Maronia.
Msza ta nawi¹za³a do corocznych tra- dzia³aniu wszystkie pokolenia i grupy spo³eczne. To jednoczeœnie lekcja wychowania
dycyjnych mszy organizowanych przez ten
zakon dla chorych z Wolicy £ugowej. Po patriotycznego.
niej zgromadzeni mogli obejrzeæ sztukê teinf. w³. – Wies³aw Wojdon
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yznawcom politycznej poprawnoœci, szczególnie tym, którzy upodobali sobie g³oszenie hase³ o równoœci wszystkich ze wszystkimi, proponujê, w
ramach terapii, ogl¹danie meczów mundialu. Oburzonych uspokajam: nie jestem a¿ tak
szalony, ¿eby poddawaæ w w¹tpliwoœæ absolutnie s³uszn¹ ideê równoœci. Równoœci rozumianej jako jednakowe prawo do ¿ycia ka¿dego ludzkiego istnienia od samego „startu”, gdy
nie jest jeszcze obarczone balastem ani przewinieñ, ani zas³ug. (Ciekawe, ¿e na scenie wymiany pogl¹dów, zagorzali obroñcy prawa do
¿ycia dla najgorszych
zbrodniarzy przyzwalaj¹ odbieraæ je tym,
którzy w³aœnie do ¿ycia
startuj¹ i równoœæ nale¿y im siê bardziej, ni¿
komukolwiek innemu).
Nie o tak¹ równoœæ
jednak chodzi. Wspomniani na pocz¹tku siewcy wznios³ych idei
myl¹ bycie równym z byciem jednakowym, a to
ju¿ rzeczy zgo³a odmienne. Wróæmy do mundialu. Nic tak, jak mecz pi³karski nie uwidacznia narodowych cech, udowadniaj¹c
sceptykom, ¿e jednak takowe istniej¹, pomimo
unifikacji, globalizacji etc. Oto wychodzi
nasza dru¿yna i ju¿ na pierwszy rzut oka widaæ, ¿e musi przegraæ. Ch³opaki graj¹ na co
dzieñ w rozsianych po œwiecie klubach, gdy
jednak zejd¹ siê do kupy, wy³azi ten atawistyczny respekt przed „obcym” i brak pewnoœci
siebie. A przecie¿ ju¿ siódmy raz gramy w mistrzostwach, dwa razy staliœmy na podium.
Tymczasem dru¿yny z biednej, czarnej Afryki
graj¹ jak z nut i z uœmiechem na ustach.
Mecz Polska – Niemcy ogl¹da³em w grupie
przyjació³ . I dobrze, bo mia³ mnie kto powstrzymaæ przed rozbiciem telewizora. Wszystkie ró¿nice charakterów obu nacji ukaza³y siê jak na
d³oni. Dlaczego nikt mnie nie s³ucha³, gdy w
doliczonym czasie gry dar³em siê, sam nie wiem
do kogo – do zawodników na ekranie, czy wspó³ogl¹daj¹cych, ¿e jeszcze zd¹¿ymy przegraæ, ¿e
po przeciwnej stronie graj¹ Niemcy, którzy mecz
po prostu wygraæ musz¹, bo tak s¹ zaprogramowani. Okrzykniêto mnie czarnowidzem i o ma³o
nie przegnano. Niestety, mia³em racjê. Dlaczego na kilka minut przed koñcowym gwizdkiem
opuszcza nas duch walki i ogarnia beztroskie
oczekiwanie na koniec meczu? Dlaczego dla
naszych graczy szczytem marzeñ jest remis, a
zwyciêstwo, pomijaj¹c s³owne deklaracje (bo to
umiemy), nawet nie przychodzi im do g³owy?
Wygr ywaliœmy ju¿ z najlepszymi: Angli¹,
Francj¹, W³ochami, Brazyli¹, Argentyn¹, Holandi¹, Hiszpani¹, Portugali¹… Z Niemcami nigdy. Przypadek? A mo¿e to g³êboko zakorzeniony, podœwiadomy respekt podobny do tego,

jaki czuj¹ pierwotne plemiona przed nieznanym, groŸnym zwierzêciem, darz¹c je jednoczeœnie podziwem i nienawiœci¹, o pokonaniu go
nawet nie oœmielaj¹c siê marzyæ? Daleki jestem
od wyrokowania, ¿e cechy jednego narodu s¹
lepsze od cech drugiego. One po prostu s¹ inne.
Odmienna jest nasza ¿ywio³owoœæ, szybko gasn¹ca, ³atwo przechodz¹ca w niczym nieuzasadnione zadowolenie, b¹dŸ przeciwnie, w za³amanie, od niemieckiej konsekwencji, zimnej
pewnoœci siebie, wewnêtrznej dyscypliny. Nasza
natura jest otwarta, ³atwowierna, ¿eby nie po-

wiedzieæ – naiwna, oparta na dobrych chêciach i chwilowych odczuciach, ich zaœ przezorna, sumienna, wsparta na gruntownych
przemyœleniach. Co znaczy wyra¿enie ,,niemiecka robota”, nie trzeba nikomu t³umaczyæ.
Dywagacje na temat tego, która z tych
postaw jest lepsza, maj¹ tyle sensu, co wyrokowanie, czy szczêœliwszy jest siedz¹cy godzinami przed swoj¹ cha³upk¹ z tektury mieszkaniec tropikalnego po³udnia, czy te¿ zabiegany
europejski mened¿er. Ci ludzie nigdy siê nie
zrozumiej¹, zreszt¹ bardzo dobrze, bo wbrew
niektórym nawiedzonym marzycielom, spo³eczeñstwa ujednoliconego, wyznaj¹cego te same
zasady i sposób ¿ycia stworzyæ siê nie da. Si³a
tkwi w ró¿norodnoœci, o czym wie ka¿dy biolog, czy choæby informatyk, przekonany, ¿e
najpewniejszym miejscem przechowania informacji jest sieæ, a nie, najpilniej nawet strze¿ony, pojedynczy komputer. Problem pojawia siê
wtedy, gdy usi³uje siê tym ró¿nym ludziom
narzuciæ jednakowy styl ¿ycia i stworzyæ z nich
jeden organizm. Ró¿nice wówczas objawi¹ siê
z ca³¹ wyrazistoœci¹ i zawsze jedni bêd¹ usi³owali ustawiæ siê kosztem drugich. Nie ³udŸmy
siê. Zachodnia Europa potrzebuje nas nie z
sentymentu, ale jako rynek zbytu i Ÿród³o taniej si³y roboczej. Nie my jesteœmy przeznaczeni
do spijania œmietanki… (W fabryce, gdzie
pracuje stu Polaków i dwóch Niemców, to Niemiec zawsze bêdzie kierownikiem. Drugi prezesem...). Nie potrafimy nawet skutecznie broniæ naszego wizerunku. Przypomina mi to sytuacjê, gdy do grona cwanych warszawiaków
do³¹czy przybysz – sierotka z prowincji. Cokolwiek by nie powiedzia³, w cokolwiek siê nie
przyodzia³ i jak siê zachowa³, zawsze bêdzie
Ÿród³em politowania, nawet wówczas, gdy z
kaprysu tamtych na krótko zostanie okrzyk-

niêty ,,kimœ”. Mówi siê wiele o naszej ksenofobii. £atwo to mówiæ tym, którzy dobrobyt budowali na swoich zamorskich posiad³oœciach,
bezprawnie zagarnianych. Dla których obcy
s³u¿y³ do ³upienia i wykorzystywania na wszelkie sposoby. Wiêc sk¹d wzi¹³ siê ten nasz lêk
przed obcymi? A kiedy to obcy przynieœli cokolwiek dobrego? Wojna, zaraza, zniszczenia,
wykupywanie fabryk, ziemi… Gdzie siê podzia³y dziesi¹tki tysiêcy naszych inteligentów
z tradycjami? Zmarli naturaln¹ œmierci¹?
Jak mamy ufaæ ludziom, którzy raptem po
kilkudziesiêciu latach
od wojny stawiaj¹ nas
na równi z hitlerowskimi oprawcami (na razie na równi…), a do
naszego wschodniego
s¹siada jawnie siê
przymilaj¹, ca³kowicie
puszczaj¹c w niepamiêæ okropne zbrodnie.
Mo¿e i nie jesteœmy spo³eczeñstwem otwartym. Ale wytykanie nam tego
na ka¿dym kroku i to przez tych ludzi, którzy
walnie przyczynili siê do takiego stanu rzeczy,
doprawdy jest objawem oszo³omienia, wynikaj¹cego w³aœnie z braku otwartego umys³u i elementarnej tolerancji. Czy naprawdê tak trudno zrozumieæ, ¿e nasza rzekoma ksenofobia ma
konkretne przyczyny?
Kiedy by³em uczniem podstawówki, synonimem doskona³oœci w kole¿eñskiej gwarze by³o
coœ zagranicznego. Proszê zwróciæ uwagê, nie
– japoñskiego, niemieckiego czy amerykañskiego, co mia³oby rzeczywiste prze³o¿enie na jakoœæ, ale – zagranicznego. Ma³o tego, mówi³o
siê po prostu ,,niepolskie”, na przyk³ad ,,niepolskie spodnie” etc. Teraz dociera do mnie,
jak wielkie tkwi¹ w tym narodzie pok³ady kompleksów. Jak¿e inni s¹ Brytyjczycy, dla których wszystko, co „niebrytyjskie” to barbarzyñstwo. Oni nie musz¹ nam pamiêtaæ dzielnoœci naszych lotników, rozszyfrowania Enigmy
czy tajemnicy broni V2.
Mówi siê ostatnio, ¿e najlepsi wyje¿d¿aj¹
z Polski, bo nie da siê tu ¿yæ. Nieprawda. Najlepszych wybito, wywieziono, internowano.
Najlepsi wracali do kraju z zagranicy we wrzeœniu, gdy wybuch³a wojna. Najlepsi chc¹ coœ
zrobiæ dobrego, nawet za cenê jazdy odrapanym samochodem. Jeœli Polska to ton¹cy okrêt,
jak wielu uwa¿a, to kim s¹ ci, którzy z niego
uciekaj¹?
Dopóki wyjœcie na boisko z or³em na piersi
bêdzie wyrazem obciachu i poczucia winy,
dopóty nie spodziewajmy siê zbyt czêstego wyci¹gania pi³ki z siatki przez przeciwnika.
Mo¿e lepiej wymyœlmy jakiœ nowy, dziwny sport,
którego nikt prócz nas nie bêdzie uprawia³.
Sukces murowany.
Grzegorz Bur y
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tor Bukowiñskiego Centrum Kultury, jest na
terenie gminy a¿ piêtnaœcie. Mo¿emy siê od
nich wiele nauczyæ, zw³aszcza, ¿e od niedawna mamy w repertuarze równie¿ tañce skalnego Podhala. Mam nadziejê, ¿e dzieci wróci³y zadowolone i „zara¿one” tañcem, który
od tej pory stanie siê dla nich jedn¹ z form
spêdzania wolnego czasu i swoistym hobby.
Zgrupowania i obozy taneczne to jedna
z form pracy i wakacyjnego wypoczynku ,
która przyjê³a siê we wszystkich zespo³ach
pieœni i tañca. To, czego nie zdo³a siê zrobiæ
w ci¹gu roku, ze wzglêdu na du¿¹ absencjê,
robimy w ci¹gu kilku dni obozu tanecznego. Poza zajêciami tanecznymi i muzycznymi, poznajemy zazwyczaj region, w którym
przebywamy, od strony turystycznej i folklorystycznej.
W tym roku dzieci z m³odszej i œredniej
grupy „Rochów” (46 dzieci w wieku 7-14 lat)
wyjecha³y do Bukowiny Tatrzañskiej, gdzie
pod czujnym okiem instruktorów i opiekunów tañczy³y, muzykowa³y i wypoczywa³y.
Podgl¹daliœmy próby zespo³ów góralskich, których, jak powiedzia³ nam dyrek-

Starsze „Rochy” bêd¹ siê przygotowywaæ
na miejscu do wyjazdu na Miêdzynarodowy
Festiwal Folklorystyczny „Transsiva Turku
2006” w Finlandii, gdzie bêd¹ tañczyæ i œpiewaæ wraz z 27. zespo³ami fiñskimi, a tak¿e
grupami z Brazylii, Wêgier i Rosji. Przed sêdziszowsk¹ publicznoœci¹ zaprezentuj¹ siê
prawdopodobnie podczas do¿ynek, 20.
sierpnia.
K. Szczerbiak

Przed Bukowiñskim Domem Ludowym – najwiêkszym drewnianym obiektem w Polsce, oddanym do u¿ytku w 1928 roku.

Pasowanie na tancerza – najm³odszych traktuje siê ulgowo.
Fot. Autorka (2)

Tytu³ artyku³u zosta³ zaczerpniêty z projektu, zrealizowanego w minionym roku
szkolnym przez uczniów Zespo³u Szkó³
Agro-Technicznych w Ropczycach.
Stawia³ on sobie za cel m.in. poszerzenie wiedzy uczniów o regionie oraz wyszukiwanie i dokumentowanie zachowanych
œladów przesz³oœci w najbli¿szej okolicy.
Przedsiêwziêcie by³o czêœci¹ ogólnopolskiego projektu „Internetowe granty TP”,
zorganizowanego przez Fundacjê grupy TP
oraz Akademiê Szko³y z klas¹. Zosta³o do
niego wylosowanych 120 szkó³ z ca³ej Polski.
Ubiega³y siê one o przyznanie grantu w wysokoœci 1.500 z³otych na realizacjê dodatkowych zajêæ pozalekcyjnych z wykorzystaniem internetu.
Realizuj¹c swój projekt, m³odzie¿ z Ropczyc wyje¿d¿a³a do muzeum Etnograficznego w Rzeszowie, goœci³a w murach szko³y dr.
Krzysztofa Ruszela, poszukiwa³a obiektów
„ma³ej architektury sakralnej”, by w efekcie
przygotowaæ wystawê, prezentacjê multime-

dialn¹ oraz drukowan¹ broszurê zawieraj¹c¹ ilustracje, zdjêcia i opisy zgromadzonych kapliczek i krzy¿y znajduj¹cych siê na
terenie powiatu ropczycko-sêdziszowskiego.
Uczestnicy projektu nie kryli satysfakcji
ze swoich dzia³añ:
Nigdy nie przypuszcza³em, ¿e w mojej miejscowoœci znajduje siê tyle wspania³ych i ciekawych
kapliczek, które œwiadcz¹ o bogobojnoœci mieszkañców – mówi Damian Kubacki z klasy II P. Do
tej pory nie zastanawia³em siê nad celowoœci¹ stawiania takiej a nie innej kapliczki, czy postaci œwiêtego. Dopiero udzia³ w tym projekcie uzmys³owi³
mi, dlaczego np. œw. Jan Nepomucen stoi zazwyczaj w pobli¿u rzek. Obok wielu kapliczek przechodzi³em codziennie do szko³y nie zauwa¿aj¹c ich,
dopiero zainteresowanie tematem zwróci³o moj¹
uwagê. Teraz gdziekolwiek jestem ¿adna kapliczka,
krzy¿ czy figura nie umkn¹ mej uwadze.
Udzia³ w projekcie by³ pouczaj¹cy nie
tylko dla uczniów, ale i nauczycieli:
Uczestnictwo w tym projekcie pozwoli³o mi dostrzec bogactwo kultury w regionie – ocenia Jo-

anna Kozubowska – wspó³autorka projektu. Du¿¹ radoœæ sprawia³o mi wspólne z m³odzie¿¹ planowanie i uczestniczenie w wyprawach
w celu poszukiwania figur i kapliczek. Z czasem
zauwa¿y³am jak uczniowie coraz bardziej anga¿uj¹ siê w pracê, jak¹ radoœæ sprawia im ka¿da
nowa odnaleziona kapliczka czy figura. Widzia³am z jakim zapa³em planuj¹ kolejne trasy i coraz
wiêcej pomys³ów przychodzi im do g³owy i jak studiuj¹ wiadomoœci z zakresu historii sztuki, biografie œwiêtych i legendy. Patrz¹c na tych m³odych
ludzi biegaj¹cych po zaspach œniegu, polach, poszukuj¹cych kapliczek, zda³am sobie sprawê, ¿e to
co robimy ma sens i na pewno nie zakoñczy siê na
tym projekcie.
Wysi³ek uczniów i nauczycieli z popularnego „Rolnika” zosta³ doceniony te¿ w
stolicy: po zakoñczeniu projektu, szko³y
przysy³a³y sprawozdanie z przeprowadzonych zajêæ i na tej podstawie Komisja wy³oni³a 10 najciekawszych zajêæ, które otrzyma³y dodatkowe granty w wysokoœci 5.000
z³otych na ich kontynuacjê w przysz³ym roku
szkolnym. Wœród wybranych by³a
równie¿ szko³a z Ropczyc.
13. czerwca delegacja uczestników projektu wziê³a udzia³ w
uroczystoœci rozstrzygniêcia konkursu w Warszawie. A na co wykorzystaj¹ przyznane œrodki? Na razie tajemniczo milcz¹.
Inf. w³asna

Koniec pracy nad projektem.
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Delegacja szko³y w Warszawie.

Fot. Arch. (2)

Wybrane fotografie przydro¿nych kapliczek i figur z okolic Sêdziszowa, autorstwa uczestników
projektu, prezentujemy na str.24.
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Tradycja w narodzie rzecz œwiêta – g³osz¹ s³owa jednej ze starszych piosenek, a tradycjê – jak
wiadomo – tworz¹ ludzie, na miarê „swoich czasów”.
W XIX w. przebywaj¹cy na obczyŸnie polski poeta Cyprian Kamil Norwid napisa³:
Lecz aby drogê mierzyæ przysz³¹, Trzeba nam pomnieæ, sk¹d siê wysz³o.
Jak noœne w dobie obecnej jest to stwierdzenie, najlepiej wiedz¹ ci, którzy z ró¿nych
powodów udaj¹ siê do innych krajów. Pamiêæ o w³asnej ma³ej OjczyŸnie u³atwia im
przetrwanie trudnych chwil roz³¹ki z najbli¿szymi oraz z krajobrazami zapamiêtanymi z lat dzieciñstwa. W tworzeniu regionalnej to¿samoœci znacz¹c¹ rolê odgrywa œrodowisko rodzinne, a tak¿e szko³a. Powinna
nauczyæ m³odego cz³owieka podstawowych
pojêæ o regionie, przekazaæ wiedzê z historii i wspó³czesnoœci, zachêciæ do kultywowania tradycji, obudziæ dumê z przynale¿noœci do okreœlonej grupy etnicznej.
Cele te zawsze przyœwieca³y nauczycielom Szko³y Podstawowej w Kawêczynie, którzy od szeœciu lat przygotowuj¹ uczniów do
kolejnych konkursów regionalnych. Odbywaj¹ siê one na wiosnê. W I etapie bior¹
udzia³ uczniowie klas IV, V i VI. Najlepsi rywalizuj¹ przed publicznoœci¹, zwykle pod
koniec maja lub w czerwcu. Jak uczy doœwiadczenie, tego rodzaju konkursy s¹ doskona³ym sposobem propagowania wiedzy

o ma³ej OjczyŸnie. Na tym etapie edukacyjnym stanowi¹ formê rozwoju i aktywnoœci
lokalnej spo³ecznoœci.
Wed³ug miejscowej tradycji konkursowym zmaganiom towarzysz¹: wystêpy miejscowego teatru „Barka” (czêsto z wykorzystaniem jêzyka gwary), uk³ady taneczno-gimnastyczne grupy „Têcza”, regionalne piosenki, prezentacje prac plastycznych i utworów
literackich opiewaj¹cych piêkno okolicy
(autorami s¹ zwykle uczniowie SP w Kawêczynie). W tym roku uczestnicy I etapu napisali wypracowania na temat: „Moja ma³a
Ojczyzna bliska memu sercu”. Z tym zada-

Kolejny ju¿ raz Komisja ds. Sportu i Zarz¹d Ko³a PZW
,,AMUR” zorganizowali Zawody Wêdkarskie Parami. Dziêki
pozyskanym sponsorom zakupiono okaza³e puchary, które wrêczono zwyciêskim parom. Zawody odby³y siê 2 lipca
br. na zalewie w Cierpiszu i rywalizowa³o w nich 8 par z
sêdziszowskich kó³. £owiono ró¿nymi metodami: gruntow¹ i sp³awikow¹, coraz to doskonalszym sprzêtem, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi zasadami i Regulaminem Amatorskiego Po³owu
Ryb. Rywalizacjê
wygra³a para Roman K³os i Krzysztof Siwiec uzyskuj¹c 2340 pkt. Drugie miejsce zajê³a
para Tomasz Wozowicz i Antoni
Koczoñ-1820 pkt.
Trzecie miejsce
zajêli Jacek K³usek
i Witold Walczyk1320pkt. Kolejne
miejsce zajê³a
para Zdzis³aw i
Uczestnicy i organizatorzy zawodów. Klêcz¹ zdobywcy I miejsca: Krzysztof Siwiec i Roman K³os.
Zbigniew Wójcikowie- 940 pkt.
Zarz¹d Ko³a dziêkuje za sprawne przeprowadzenie zawodów Komisji ds. Sportu, sêdziom, oraz sponsorom: EXSTRANS- Renata i Zbigniew Szeliga, Sêdziszów M³p. Al. 1000lecia Us³ugi Transportowe- Bogdan Przydzia³, Sêdziszów M³p. ul. Armii Krajowej Zak³ad Wulkanizacyjny- Grzegorz Grzegórski, Sêdziszów M³p. ul. Partyzantów Zak³ad Fotograficzny- Miros³aw Hadyœ, Sêdziszów M³p. Rynek.
Prezes Ko³a Stanis³aw Œliwa

niem najlepiej poradzili sobie: Konrad Anyszek, Patrycja Iwan, Katarzyna Szydziak (kl.
IV), £ukasz £agowski, Marcelina Patro, Justyna Pipa³a, Barbara W¹troba (kl. V), Dominik Kocur, Kamil Kozak, Karolina Maciejczyk (kl. VI).
Trwaj¹ca ponad dwie godziny rywalizacja, urozmaicana ciekaw¹ „czêœci¹ artystyczn¹” wy³oni³a zwyciê¿czyniê w osobie
uczennicy kl. V Justyny Pipa³y. Nieznaczn¹
iloœci¹ punktów odbiegali : K. Anyszek, B.
W¹troba (Mistrz Ortografii 2006), K. Maciejczyk i pozostali. Autorami zadañ konkursowych II etapu byli nauczyciele: p. A.
Koza, p. J. Sadowska oraz autorka tej informacji (zarazem re¿yser programu).
W ocenianiu wyst¹pieñ pomagali dodatkowo nauczyciele p. M. Buraœ i p. E. Cholewa. Dziêki wspólnemu wysi³kowi dzieñ 14
czerwca na d³ugo pozostanie w pamiêci
przejêtych sw¹ rol¹ uczestników konkursu
oraz obserwatorów, którzy oklaskami i s³owami aprobaty zachêcali do wytê¿onej „walki” . Wszyscy zrozumieli sens przes³ania wyra¿onego przez W³adys³awa Orkana:
„Nie przecinaj korzeni ³¹cz¹cych ciê
z rodzinn¹ ziemi¹, choæbyœ na koñcu
œwiata siê znalaz³”.
Maria Wilczok

W dniach 24 i 25 czerwca 2006r. Podkarpacki Oœrodek Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale zorganizowa³ wystawê promocyjno – handlow¹ Dni Otwarte Drzwi po³¹czon¹ z VIII Regionaln¹ Wystaw¹ Zwierz¹t Hodowlanych.
Ta cykliczna impreza wpisa³a siê ju¿ na
sta³e w krajobraz naszego regionu. Jest okazj¹
do spotkania siê rolników z hodowcami oraz
z przedstawicielami instytucji i firm dzia³aj¹cych w rolnictwie czy przemyœle rolniczo –
spo¿ywczym. Licznie przybyli zwiedzaj¹cy podziwiali: doborowe stawki zwierz¹t hodowlanych i u¿ytkowych, bogate kolekcje roœlin
(g³ównie ozdobnych), nowoczesne maszyny
rolnicze, sprzêt ogrodniczy i rêkodzie³o ludowe. Uczestniczyli te¿ w pokazach rolniczych i
degustacjach tradycyjnych potraw regionalnych. Ludzie bezpoœrednio zwi¹zani z produkcj¹ roln¹ mogli zapoznaæ siê z nowoczesn¹
technik¹ rolnicz¹ u³atwiaj¹c¹ prowadzenie
gospodarstw. Przekonali siê , i¿ nowoczesne
technologie nie wykluczaj¹ przywi¹zania do
tradycji. Na wystawie znalaz³y siê te¿ ekspozycje z gminy Sêdziszów M³p. Pañstwo Ma³gorzata i Stanis³aw Kozkowie z Zagorzyc prezentowali szynszyle m. in. o rzadko spotykanym
umaszczeniu. Ambitni hodowcy osi¹gnêli znacz¹cy postêp w hodowli tych zwierz¹t futerkowych. Dowodem s¹ liczne nagrody uzyskiwane na najwa¿niejszych wystawach np. na
„Polagrze” 2005 – z³ote i srebrne medale. Po(ci¹g dalszy na str. 18)
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Na

ciekawy. Godzinê póŸniej weszliœmy do TaMieliœmy te¿ mo¿liwoœæ poznania prawdzimiejsce bez wiêkszych probletrzañskiego Parku Narodowego w Dolinie
wych górali. Poczêstowali nas oni oscypkamów dotarliœmy oko³o godziKoœcieliskiej. Pierwsz¹ prób¹ naszych si³ odmi z grilla, niektórzy z nas pili ¿êtycê. Barny 11.00. Nasz¹ pierwsz¹
wagi by³a wspinaczka po pionowej œcianie z
dzo siê cieszyliœmy, gdy nadesz³a chwila poatrakcj¹ by³a wizyta w Muzeum Tatrzañskim
³añcuchami do Jaskini Raptowickiej. Zaopawrotu do schroniska. Kolejna pyszna obiai lekcja na temat przyrody Tatr. Od 12.30
trzeni przez przewodnika w profesjonalne
dokolacja doda³a nam si³, choæ zmêczenie
spêdzaliœmy czas wolny na Krupówkach, któlatarki czo³owe zwiedziliœmy jaskiniê i chwiczu³ ka¿dy. PóŸniej wszyscy zajêli siê suszery wiêkszoœæ z nas wykorzysta³a na zakup ciulê póŸniej wspinaliœmy siê do Jaskini Pisanej.
niem przemoczonych butów i kurtek. O
pag, owieczek, œwistaków i oscypków. PróRównie¿ Jaskinia Mylna by³a ogromnym wy20.00 spotkaliœmy siê na ognisku i kie³basce,
bowaliœmy te¿ zwiedziæ sami Zakopane, ale
zwaniem.
nast¹pi³y te¿ nieudolne próby œpiewu (nieczas bieg³ szybko i ju¿ o 14.00 wyje¿d¿aliœmy
Czo³ganie siê, pe³zanie z plecakami,
stety autorka artyku³u nie mog³a byæ tego
kolejk¹ na Guba³ówkê, gdzie niestety zacz¹³
przeciskanie siê miêdzy wilgotpadaæ deszcz. Piêkny widok donymi ska³ami by³o mozolne,
skonale poprawi³ nam humozw³aszcza dla tych lepiej zbudory, zw³aszcza tym, którzy mieli
wanych. Niepokój na twarzach
mokro w butach. Prawdziwe
pojawi³ siê, gdy przewodnik kopodziwianie panoramy by³o
lejny raz stwierdzi³, ¿e pomyli³
mo¿liwe podczas zjazdu kodrogê… Tu¿ przed wejœciem do
lejk¹ przez Butorowy Wierch.
jaskini opowiada³ nam o zdarzeŒnieg le¿¹cy na górach i piêkniu, gdy ktoœ zab³¹dzi³ w Jaskini
ne górskie chatki zrobi³y na nas
Uda³o siê!!! Marzenia o wspania³ej wycieczce zosta³y zreMylnej i zosta³ odnaleziony doogromne wra¿enie (... )
alizowane. 5 czerwca o godz. 6.00 37. uczniów klas pierwpiero po 6 miesi¹cach. O zasiêg
Kolejny dzieñ zacz¹³ siê
szych wraz z profesorami na 3 dni po¿egna³o szko³ê, by ten w komórkach by³o trudno, wiêc
bardzo przyjemnie – od œniaczas spêdziæ w piêknym Zakopanem. Nikomu nie by³o szko- wezwanie pomocy TOPR by³o
dania o 8.00. Wiedzieliœmy, ¿e
da opuszczaæ miejsca, w którym przebywamy od wrzeœnia, niemo¿liwe. Na szczêœcie, po
zjeœæ trzeba du¿o, by mieæ zaa cel chyba ka¿dy mia³ ten sam - by dobrze siê bawiæ.
pewnym czasie wêdrówki nasz
pas si³, bo dzieñ czeka³ nas ciê¿wspania³y przewodnik wyprowaki. W najœmielszych przypuszdzi³ nas z jaskini œmiej¹c siê z naczeniach chyba nikt nie myœla³
szych min; byliœmy kolejnymi,
¿e bêdzie a¿ taaaki. Ju¿ o 8.30
którzy dali siê nabraæ. By dojœæ
wyjechaliœmy z przewodnikiem
do Smoczej Jamy korzystaliœmy
tatrzañskim do Zakopanego.
z rezerw si³. Wspinanie siê po pioPe³ni si³ wyszliœmy bardzo stronowych ska³ach z ³añcuchami,
mym podejœciem na Nosal.
przeciskanie siê przez jaskinie
Chwilka przer wy, robienie
by³o bardzo mêcz¹ce. Powoli wyzdjêæ, podziwianie panoramy i
czerpywa³y siê baterie w naszych
ju¿ szliœmy Hal¹ G¹sienicow¹
latarkach, przez co po omacku
do Murowañca. Du¿e ju¿ zmêmusieliœmy b³¹dziæ w kierunku
czenie sprawi³o, ¿e przerwa i
wyjœcia obijaj¹c siê o siebie na³yk gor¹cej herbaty w schroniwzajem i ska³y, przez co guzy na
sku by³y dla nas najwiêksz¹ wteg³owach i siniaki mamy do dzidy radoœci¹. Szliœmy ci¹gle w
siaj. Ostatnim punktem programu by³a Jaœwiadkiem, poniewa¿ przypadkowo zosta³a
górê i w górê. Nikt nie myœla³, ¿e mo¿e nas
skinia MroŸna, na szczêœcie oœwietlona. Po
przez kolegê zamkniêta na balkonie; to rozspotkaæ jeszcze coœ bardziej wyczerpuj¹cewyprawie do jaskiñ, ostatni¹ szans¹ na zatargnienie zapewne spowodowane by³o
go. Spotka³o … Œnieg z deszczem, który
kup oscypków i ¿êtycy, by³a bacówka w Doogromnym zmêczeniem kolegi).
zacz¹³ padaæ, zabra³ wielu z nas uœmiech z
Mus to mus… Pobudka o 6.30. Szybkie linie Koœcieliskiej. Bardzo wyczerpani wrótwarzy. I tak, w œniegu po pas œlizgaliœmy siê
ciliœmy do schroniska na obiadokolacjê, przeœniadanie i podobnie jak wczeœniejszego
jeden za drugim ku dolinie Czarnego Stabraliœmy siê w suche ubrania, spakowaliœmy
dnia wyruszyliœmy z naszym przewodnikiem
wu. Tam mieliœmy mo¿liwoœæ ujrzeæ dodatbrudne i przemoczone rzeczy do autobusu
do Zakopanego. Ju¿ o 8.30 dotarliœmy do
kowo œlady lawiny œnie¿nej. Po krótkim poi…. powrót
Tatrzañskiego Parku Narodowego, gdzie odstoju, wyrównaniu oddechów i pracy serca,
Ostatnim celem naszej wycieczki by³ Sêby³a siê projekcja filmu ekologicznego, oczypowêdrowaliœmy do KuŸnic i za g³osem wiêkdziszów M³p. Z pewnoœci¹ ka¿dy z nas ¿a³uwiœcie na temat Tatr. Nieliczni troszkê sobie
szoœci poszliœmy pod skoczniê Wielka Kroje, ¿e ten czas tak szybko min¹³, ale myœlê, ¿e
przysypiali, dla wiêkszoœci film by³ bardzo
kiew. Nikt jednak nie mia³ zamiaru skakaæ.
wykorzystaliœmy go najlepiej i najintensywniej, jak mogliœmy. Nawet deszcz i œnieg (w
li” katalog z wykazem firm uczestnicz¹cych
czerwcu!), nie popsu³ nam planów. Istotw wystawie. W bogatej ofercie znaleŸæ te¿
nym ziarnkiem w naszym worku wspomnieñ
mo¿na by³o „KAZGOD” Sp. z o. o. z Sêdzina zawsze pozostanie nasze Zakopane ‘2006.
szowa M³p.
Agnieszka Iwan kl. IC
Warto zaznaczyæ, i¿ z ka¿dym rokiem wyFot. Jakub K³ósek kl. IC
stawa ta cieszy siê coraz wiêkszym zainteresoWycieczka do Zakopanego 5-7.06.06.
waniem ze strony wystawców
Organizacja: Aldona Homa oraz kl IC
(ci¹g dalszy ze str. 17)
i zwiedzaj¹cych.
Opiekunowie: A.Homa, A.Dziura, J.Magdoñ; uczestnicy
z klas: IA, B, C, D, E, F oraz IID.
chodz¹cy zZagorzyc panowie
Gustownie i estetycznie
Marian Kozek i Artur Kozek
przygotowane stoiska wystaPragniemy z³o¿yæ serdeczne
przedstawili praktyczny kowowe mog³y zadowoliæ najlektor s³oneczny. Urz¹dzenie
podziêkowania za wsparcie finansowe
bardziej wybredne gusty. Nieto wychwytuje energiê s³októre kompozycje po prostu
naszej wycieczki
neczn¹ i zamienia w ciepln¹.
„zapiera³y dech w piersiach”.
firmie ULMAR MATERIA£Y
Dziêki temu mo¿na przez d³uCa³oœci dope³ni³a wspaBUDOWLANE I WYKOÑCZENIOWE
gi czas „za darmo” korzystaæ
nia³a, s³oneczna pogoda,
w Ropczycach
z ciep³ej wody.
zdaj¹ca siê nagradzaæ trud
oraz Firmie Handlowej ,,TELIDRESS”
Stoisko z kolektorem s³onecznym.
Bardziej wnikliwi obserrolnika.
S.C. w Dêbicy.
Fot. M. Wilczok (2)
watorzy z uwag¹ „wertowaMaria Wilczok

18

Nr 6 (115) 18 lipca 2006 rr..

cie miejsce na mistrzostwach œwiata w RFN
(1974 rok), wicemistrzostwo olimpijskie w
Montrealu (1976 rok). Pod Jego wodz¹ bia³o-czerwoni rozegrali 73 spotkania odnosz¹c
45 zwyciêstw.
W 1977 roku wyjecha³ do Grecji, gdzie
Z pocz¹tkiem czerwca po¿egnaliœmy
pracowa³ w Panathinaikosie Ateny (mistrzostwo Grecji), Kastorii, Olympiakosie (mi– najwybitniejszego trenera w historii polskiej pi³ki no¿nej,
strzostwo Grecji) i Ethnikosie z Pireusu.
zmar³ego 23 maja po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie.
Po zakoñczeniu pracy trenerskiej i powrocie do Polski od 1986 roku we w³adzach
PZPN-u, którego by³ prezesem w latach
199-1995. Od lipca 1995 roku prezes
Polski trener wszech czasów, dziêki
honorowy PZPN. Wielokrotnie nagraktóremu prze¿ywaliœmy najradoœniejsze
dzany i odznaczany – w tym najwy¿szym
momenty w historii naszego futbolu,
odznaczeniem Miêdzynarodowej Fedeurodzi³ siê w 1921 roku we Lwowie,
racji Pi³karskiej: Z³otym Medalem za Zagdzie tak¿e zaczyna³ pi³karsk¹ karierê.
s³ugi dla FIFA w lutym 2001 roku.
Wystêpowa³ na pozycji napastnika rePrzed dwoma laty, w czerwcu 2004
prezentuj¹c lwowskie RKS, Spartak i
roku, udzieli³ wywiadu ni¿ej podpisaDynamo oraz po wojnie – w czasie któnemu. Schorowany, nie mog¹cy porurej walczy³ jako ochotnik na froncie –
szaæ siê o w³asnych si³ach, cierpliwie
warszawsk¹ Legiê. Górski, nosz¹cy bos³ucha³ zadawanych pytañ i – mimo
iskowy pseudonim „Sarenka”, w bia³ok³opotów z wymow¹, spowodowanych
czerwonych barwach reprezentacji
chorob¹ – nie odmawia³ odpowiedzi.
Polski zagra³ 34 minuty, w pojedynku z
Odszed³ Polski Król Futbolu, wielreprezentacj¹ Danii w Kopenhadze w
Polski trener wszech czasów Kazimierz Górski z arbitrami pi³karskimi z Sêdziki cz³owiek, dla ludzi sportu z pewno1948 roku. Po zakoñczeniu kariery zaszowa M³p. (od lewej Stanis³aw Koszowski, Micha³ Kielar, Tadeusz Lis).
œci¹ drugi Polak po Papie¿u Janie Pawle
wodniczej rozpocz¹³ pracê trenersk¹
Fot. S. Siwiec
II. Podobnie jak on prze¿y³ osiemdzieprowadz¹c Marymont Warszawa, Lesi¹t piêæ lat. Bêdzie Go bardzo brakogiê Warszawa, Gwardiê Warszawa, Luwa³o, by³ bowiem najwiêkszym autorytetem
bliniankê Lublin i £KS £ódŸ.
których szkoli³ m³odzie¿owy team Polski do
polskiej pi³ki, którego teraz – targana nieW 1956 roku pierwszy raz zosta³ szkolelat 23, by w 1971 roku obj¹æ pierwsz¹ repreudanymi wystêpami na mundialu i aferami
niowcem Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej,
zentacjê, osi¹gaj¹c z ni¹ najwiêksze sukcesy
korupcyjnymi – bardzo by potrzebowa³a.
prowadz¹c reprezentacjê juniorów. Nastêpw historii polskiego futbolu: mistrzostwo
Stanis³aw Siwiec
ny etap pracy w PZPN to lata 1966-1970, w
olimpijskie w Monachium (1972 rok), trze-

Kazimierza Górskiego

W czerwcu zakoñczy³y siê futbolowe
zmagania sezonu 2005/06. Proszê o
podsumowanie pi³karskiej rywalizacji
w ligowych rozgr ywkach prowadzonych przez Podokrêg Dêbica, w których bierze udzia³ wiêkszoœæ dru¿yn z
sêdziszowskiej gminy?
W minionych zmaganiach ligowych,
prowadzonych przez dêbicki Podokrêg,
uczestniczy³o ogó³em 122 zespo³y, co by³o
rekordow¹ liczb¹. Dru¿yny te rywalizowa³y
wœród seniorów – klasa okrêgowa (16 dru¿yn), A klasa (14 dru¿yn), dwóch grupach
B klasy (25 dru¿yn), juniorów starszych –
czterech grupach klasy A (22 zespo³y), juniorów m³odszych – trzech grupach klasy A
(16 dru¿yn), trampkarzy starszych w dwóch
grupach „okrêgówki” (14 zespo³ów), trampkarzy m³odszych w „okrêgówce” ( 9 dru¿yn)
i m³odzików starszych klasy okrêgowej (6
zespo³ów ).
Zakoñczona rywalizacja sezonu 2005/
06 by³a ciekawa, a do najbardziej pozytywnych zjawisk zaliczy³bym udzia³ w niej stosunkowo du¿ej liczby zespo³ów m³odzie¿owych, które mimo niewystarczaj¹cych œrodków, przeznaczanych przez samorz¹dy na
szkolenie dzieci i m³odzie¿y, funkcjonuj¹ i
chc¹ rywalizowaæ w lidze.

Czy planowane s¹ jakieœ zmiany w rozgrywkach ligowych sezonu 2006/07?
Nowy sezon rozpoczniemy w drugi weekend sierpnia. W rozgrywkach seniorów nie
przewidujemy zmian. W rywalizacji m³odzie¿owej chcemy natomiast zwróciæ szczególn¹
uwagê na szkolenie dzieci i m³odzie¿y i je¿eli taka bêdzie wola klubów zwiêkszyæ liczbê
dru¿yn w poszczególnych klasach rozgrywkowych.
Zwyciêzc¹ dêbickiej klasy okrêgowej
seniorów – najwy¿szej klasy rozgr ywkowej prowadzonej przez Podokrêg

znad Wis³oki – zosta³ zespó³ sêdziszowskiej Lechii. Jak Pan jak postrzega szanse sêdziszowian na czwartoligowych
boiskach, na które powrócili po trzech
latach?
Lechia, która jak najbardziej zas³u¿enia
wygra³a nasz¹ „okrêgówkê” to klub dobrze
zorganizowany, gdzie praca z m³odzie¿¹
prowadzona jest bardzo sprawnie, o czym
œwiadczy triumf juniorów starszych w klasie
okrêgowej i kilku m³odych zawodników „do(ci¹g dalszy na str. 20)
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Na d³u¿ej w IV lidze
(ci¹g dalszy ze str. 19)
bijaj¹cych siê” do pierwszego zespo³u. Uwa¿am, ¿e tych m³odych, zdolnych wychowanków razem ze starszymi, rutynowanymi pi³karzami, którzy znaj¹ ju¿ „smak” IV ligi staæ
na d³u¿sze zadomowienie siê na murawach
podkarpackiej IV ligi.
Najwiêksze sukcesy minionego sezonu zespo³ów wchodz¹cych w sk³ad
Podokrêgu Dêbica, wybijaj¹cy siê pi³karze wystêpuj¹cy w klubach Podokrêgu?
Najwiêkszy sukces to awans do III ligi
Wis³oki Dêbica, jak równie¿ dobra postawa
w IV lidze rywala Wis³oki zza miedzy – Igloopolu oraz Rzemieœlnika Pilzno. Co siê zaœ
tyczy wybijaj¹cych siê pi³karzy, to na takie
wyró¿nienie zas³u¿y³ graj¹cy szkoleniowiec
awansuj¹cych bia³o-zielonych Miros³aw Kalita, który bêd¹c jednym z najlepszych pi³karzy w IV lidze, tak¿e bardzo dobrze prowadzi³ zespó³ jako trener.

Za nami jedno z najwa¿niejszych sportowych wydarzeñ roku jakim by³ zakoñczony w pierwszej dekadzie lipca rozegrany w Niemczech XVIII pi³karski
Mundial – wiem, ¿e kibicowa³ Pan polskiej reprezentacji na stadionach naszych zachodnich s¹siadów, nie sposób
zatem nie zapytaæ o Pañskie wra¿enia z
tego najwiêkszego pi³karskiego œwiêta i
ocenê wystêpu bia³o-czerwonych.
Zgadza siê, by³em w Gelsenkirchen i
ogl¹da³em inauguracyjne spotkanie Polaków podczas mistrzostw, w którym grali z
Ekwadorem. Nie wdaj¹c siê w szczegó³owe
analizy postawy naszej reprezentacji w Niemczech stwierdzam, ¿e zdecydowanie zawiod³a ona oczekiwania. O wiele lepiej od polskich pi³karzy zaprezentowali siê natomiast
kibice bia³o-czerwonych i je¿eli nagradzano by medalami za zachowanie kibiców, to
takowy przyzna³bym za wspania³y doping
doskonale prezentuj¹cym siê polskim fanom. Mundialow¹ niespodziank¹ by³ zaœ dla
mnie brak zespo³ów z Ameryki Po³udniowej w czo³owej czwórce mistrzostw. Du¿e

Pi³ka no¿na

Sezon pod znakiem
awansów

A¿ 3 dru¿yny z naszej gminy zakoñczy³y miniony sezon na 1. miejscu w tabeli i awansowa³y do wy¿szej klasy rozgrywkowej: nastêpny
sezon Lechia rozpocznie w IV lidze, P³omieñ Zagorzyce w klasie A,
zaœ juniorzy Lechii w II lidze podkarpackiej.

wra¿enie robi³a bardzo dobra organizacja
turnieju jak równie¿ stadiony i ca³a infrastruktura mistrzowskich aren.
Na koniec naszej rozmowy pytanie: co
wed³ug Pana nale¿y zrobiæ, jakie œrodki przedsiêwzi¹æ, aby bia³o-czerwoni
brali udzia³ w kolejnych Mistrzostwach
Œwiata, czy wreszcie pierwszy raz zakwalifikowali siê do Mistrzostw Europy i grali w tych turniejach na miarê
oczekiwañ polskich kibiców?
Wydaje mi siê, ¿e aby Polska kwalifikowa³a
siê do mistrzostw kontynentu czy globu i osi¹ga³a w nich znacz¹ce wyniki potrzeba zmian.
Do najistotniejszych zaliczy³bym zmiany w szkoleniu m³odzie¿y, pocz¹wszy od szczebla centralnego, a na ma³ych, wiejskich klubach koñcz¹c. Trzeba zacz¹æ dobrze pracowaæ z najm³odszymi, a sukcesy w doros³ej pi³ce bêd¹
osi¹galne czego sobie i kibicom ¿yczê.
Maj¹c nadziejê, ¿e w najbli¿szych latach doczekamy siê dobrych rezultatów naszych futbolistów dziêkujê za
rozmowê.
Rozmawia³ Stanis³aw Siwiec

Pazdan; 6 – Grzegorz Gdowik; 4 – Wojciech Kunicki; 3 – £ukasz
Doroba; 2 – Pawe³ Omiotek, Piotr Franków, Wojciech Duduœ; 1 –
Micha³ Fito³, Marcin Wiêcek, Konrad Ciepiela, Tomasz Stachnik,
Tomasz Gdowik, Tomasz Magdoñ oraz dwie bramki samobójcze i
trzy za walkower z Teamem Przec³aw.
Ponadto w dru¿ynie wystêpowali: Witold Kwaœny, Piotr B¹kowski,
Wojciech Kyciñski, Marek Klamut, Piotr Stec, £ukasz Chudoba,
£ukasz Przybek, Dawid Pichla.
Dru¿ynê prowadzili trenerzy: Rafa³ Domarski i Edward Sroka

Na inauguracjê IV ligi
z „Przemysk¹ Barcelon¹”

V liga
Start Wola Mielecka – Lechia 2:2 (2:1) Bramki dla Lechii: Szeliga i
T. Gdowik, Ikarus – Lechia 2:2 (0:1) 0:1 Brudek (35.) 0:2 Pietras
(70.)-samob. 1:2 £uszcz (80.)-karny2:2 £uszcz (89.)-karny
W ostatnim meczu sezonu spotka³y siê dwa czo³owe zespo³y ligi, a ¿e
g³ówne premie zosta³y ju¿ rozdane, wiêc spotkanie przebiega³o w
towarzyskiej atmosferze. Emocji jednak nie brakowa³o. Lechia objê³a prowadzenie 2:0, ale gdy sêdzia usun¹³ dwóch zawodników gospodarzy, Ikarus wzi¹³ siê do roboty i zdo³a³ wyrównaæ po wykorzystaniu
dwóch rzutów karnych, podyktowanych za faule na Wciœle.

Los w pierwszej kolejce przydzieli³ sêdziszowskiemu beniaminkowi
czwart¹ dru¿ynê poprzedniego sezonu – Poloniê Przemyœl. W drugiej kolejce Lechia zmierzy siê na stadionie w Le¿ajsku z tamtejsz¹
Pogoni¹ – spadkowiczem z III ligi, zaœ w trzeciej rundzie zagra na
w³asnym stadionie z ¯urawiank¹. Pocz¹tek rozgrywek bêdzie weryfikacj¹ mo¿liwoœci naszej dru¿yny.
Tomasz Toton

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Huragan Przedbórz – Sokó³ Krzywa 1:3 Korona – LKS Pustków 4:0
(3. bramki Marcina Ogrodnika) K³os – Inter 0:2 Czekaj – K³os 0:0
Inter – Korona 0:1 (Jarz¹b) Sokó³ – Victoria 3:4

Lechia Sêdziszów M³p.
Ikarus Tuszów Narod.
KP Ropczyce
Zryw Dzikowiec
Strzelec Frysztak
LKS ¯yraków
Jutrzenka £awnica
Sokó³ Kolbuszowa Dln.
Start Wola Mielecka
Chemik Pustków
Rani¿ovia
Czarnovia Czarna Tarn.
Smoczanka Mielec
Brzostowianka
Team Przec³aw
Z³otniczanka

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

23
19
16
14
11
13
10
10
10
10
10
8
9
7
8
5

4
7
5
9
11
4
9
9
8
5
5
9
6
10
4
9

3
4
9
7
8
13
11
11
12
15
15
13
15
13
18
16

73
64
53
51
44
43
39
39
38
35
35
33
33
31
28
24

75-19
71-29
58-36
60-40
46-38
45-51
42-49
43-39
33-47
31-38
43-42
41-60
36-58
36-43
32-68
21-56

Strzelcy bramek dla Lechii:
13 – Wojciech Brudek; 12 – Pawe³ Idzik i Marek Szeliga; 8 – Jan
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Klasa B gr.1 dêbicka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kaskada Kamionka
Victoria Ocieka
LKS Pustków
Olchovia
Pewnoœæ Lubzina
Korona Góra Ropcz.
Inter Gnojnica
Sokó³ Krzywa
K³os Kawêczyn
Czekaj Ropczyce
Huragan Przedbórz
Piast Wolica Piaskowa

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

57
39
38
37
35
35
34
32
28
19
13
8

76-24
37-28
36-32
47-45
52-44
43-37
58-31
53-36
26-39
31-61
21-59
10-54

Piast Wolica Piaskowa wycofa³ siê z rozgrywek po rundzie jesiennej. Mecze z
rundy wiosennej zweryfikowano jako walkowery.
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Klasa B gr. 2 rzeszowska
P³omieñ – Albatros 6:0 (3:0) 1:0 Zatorski Piotr (10.) 2:0 Zatorski
Pawe³ (17.)3:0 Ocha³ A. (35.) 4:0 Zatorski Pawe³ (50.) 5:0 Dar³ak T.
(65.)6:0 Róg (71.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

P³omieñ Zagorzyce
Start Lubenia
Sokó³ Grodzisko
Albatros Szufnarowa
Korona Dobrzechów
Orze³ Lubla
Grom Mogielnica
Prywatna Lecka
P³omyk Lutory¿
Grunwald Budziwój
Huragan Koz³ówek
LKS Pstr¹gowa

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

53
48
37
36
33
30
26
25
24
22
20
19

68-25
53-22
69-46
51-42
37-37
39-40
29-43
34-40
40-54
28-58
44-78
34-47

zje uniemo¿liwi³y mu czêstsze wystêpy.
Wojciech Toton – szybki, przebojowy zawodnik. Bardzo waleczny i
ambitny, niestety z powodu pracy graj¹cy ma³o na wiosnê.
Szymon Ocha³ – m³ody zdolny zawodnik wprowadzaj¹cy siê do
dru¿yny, daj¹cy dobre zmiany.
£ukasz Ocha³ – zawodnik wchodz¹cy z ³awki, od pocz¹tku z dru¿yn¹, ambitny.
Bogus³aw Marciniec – w poprzednim sezonie by³ najskuteczniejszym zawodnikiem, w tym sezonie niestety zatraci³ skutecznoœæ, po¿yteczny w dru¿ynie.
Maciej Pluta– m³ody, dobry technicznie pomocnik, dopiero wprowadzaj¹cy siê do dru¿yny.

Klasa okrêgowa juniorów starszych
Sawa Sonina – Lechia 0:2 Lechia – Strzelec Frysztak 2:1 Crasnovia
– Lechia 5:0

1.
Lechia Sêdziszów M³p.
26
61
71-20
A oto dru¿yna P³omienia w ocenie kierownika dru¿yny – Antonie2.
Strug Tyczyn
26
55
91-49
go Wozowicza:
3.
Crasnovia
26
52
73-56
Bartosz Pondo – œwietny bramkarz, kilkanaœcie razy ratowa³ dru¿y4.
Gryf Mielec
26
47
74-48
nê przed utrat¹ bramek w niemal beznadziejnych sytuacjach.
5.
Z³ot-San Kury³ówka
26
38
48-51
W ca³ej rundzie przepuœci³ jedynie 6 bramek.
6.
Brzostowianka
26
35
39-43
Bart³omiej Wozowicz – kapitan dru¿yny, pewny w interwencjach,
7.
Izolator Boguchwa³a
26
35
59-76
szybki i waleczny, doskonale rozumiej¹cy siê z dru¿yn¹ i mo8.
Strzelec Frysztak
26
34
47-48
bilizuj¹cy j¹ w ka¿dym meczu
9.
Grodziszcznka
26
33
47-45
Wies³aw Malski – wojownik, nie ma dla niego straconych pi³ek,
10.
Sawa Sonina
26
32
39-58
zawsze daje z siebie wszystko w ka¿dym meczu, niezwykle
11.
Dynovia
26
28
59-59
pewny punkt dru¿yny.
12.
W³ókniarz Rakszawa
26
28
45-61
Dariusz Kiciñski – stoper, spokojny i pewny w interwencjach. Nie13.
LKS Trzebownisko
26
26
42-67
stety z powodu wyjazdu nie zagra z nami w nastêpnym sezo14.
Sokó³ Soko³ów M³p.
26
19
23-76
nie.
Mateusz Buœ – m³ody obroñca, szybki i waleczny.
Juniorzy starsi Lechii, prowadzeni przez Edwarda Srokê, w drodze
Krzysztof Dar³ak – utalentowany lewy obroñca, z ka¿dym meczem
do mistrzostwa rozegrali 26. meczy: jesieni¹ odnieœli 11 zwyciêstw,
gra coraz lepiej.
odnotowali 1. remis i 1. pora¿kê; wiosn¹: 9. zwyciêstw i 4. pora¿ki.
Robert Laska – dobry obroñca, niestety z powodu kontuzji rzadko
Razem da³o to 20. zwyciêstw 1. remis i 5. pora¿ek, czyli 61 punktów.
wybiega³ na boisko w poprzednim sezonie.
Najskuteczniejszym zawodnikiem by³ Tomasz Œmia³owski, zdobywAndrzej Ocha³ – znakomity, szybki i skuteczny pomocnik. Posiada
ca 21. bramek.
dobry drybling i mocny strza³, wiele bramek pad³o w³aœnie
Redakcja Biuletynu sk³ada serdeczne gratulacje z okazji awansu
po jego podaniach.
do II ligi podkarpackiej juniorów i ¿yczy dalszych sukcesów.
Tomasz Dar³ak – niezwykle utalentowany pomocnik, ma olbrzymi
(ci¹g dalszy na str. 22)
potencja³. Silny, dobry technicznie,
obdarzony bardzo mocnym strza³em.
Pawe³ Zatorski – motor napêdowy dru¿yny,
nie do zast¹pienia w œrodku pomocy. Niemal ka¿da akcja rozpoczyna
siê w³aœnie od niego. Posiada bardzo
mocne uderzenie.
Pawe³ Miœ – bardzo dobry technicznie, obdarzony kapitalnym dryblingiem,
ciê¿ko mu odebraæ pi³kê, strzeli³ wiele bramek dla P³omienia.
Piotr Zatorski – najskuteczniejszy strzelec
dru¿yny, bardzo szybki, znakomity
technicznie. Umie stworzyæ sobie i
dru¿ynie sytuacje podbramkowe.
Mimo m³odego wieku nie do zast¹pienia w ataku.
Piotr Dar³ak – szybki z ³atwoœci¹ dochodz¹cy do dobrych sytuacji strzeleckich,
niestety ma problemy ze skutecznoœci¹.
Dru¿yna juniorów Lechii: górny rz¹d od lewej: Edward Sroka – trener, Jerzy £yszczak – prezes, Bart³omiej Bednarz, Kamil
Jaros³aw Ocha³ – dobry technicznie, waleczny m³ody pomocnik wnosz¹cy du¿o
Zieliñski, Mateusz Kwarta, Tomasz Œmia³owski, Tomasz Magdoñ, Tadeusz Pacyna, Jacek Chmiel. Dolny rz¹d: Dariusz Zieliñski,
Grzegorz Serednicki, Pawe³ Babicz, Wojciech Kyciñski, Konrad Ciepiela, £ukasz Chudyba, Micha³ Szajnowski. Ponadto w druo¿ywienia do gry.
Franciszek Bar – szybkoœæ i nieustêpliwoœæ
¿ynie wystêpowali: Bart³omiej Kozek, Adrian Filipek, Jakub Kielar, Krystian Branas, Krzysztof Charchut, Jakub Drozd, £ukasz
Æwiczak, Tomasz Duduœ, Waldemar Bartusik, Tomasz Rogó¿ oraz Dar³ak.
Fot. T. Lis
to jego atuty, niestety czêste kontu-
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Klasa A juniorów starszych
Plon Klêczany – Korona Rzeszów 3:2 (0:2)
0:1 Œwigoñ (24.) 0:2 Paœciak (40.) 1:2 D³ugosz (46.) 2:2 D³ugosz
(54.) 3:2 D³ugosz (81.)
Plon: Œlêzak – Bednarz (15.-Œwiniuch), Góral, Opaliñski, Cio³ek
(55.-Filipek) – K. Drozd (60.-Smaga³a), M. Drozd, Patro – T. Koza
(60.-M. Koza), D³ugosz, Placek.
W ostatnim meczu klêczanianie pokonali lidera, a klasycznym hattrickiem popisa³ siê D³ugosz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Korona Za³ê¿e
Marabunda Stobierna
Plon Klêczany
Rudna Ma³a
Strumyk Malawa
Bratek Bratkowice
G³ogovia
Rzemieœlnik Stra¿ów
Czarni Kraczkowa

16
16
16
16
16
16
16
16
16

39
31
31
29
26
23
22
11
0

64-18
46-27
44-31
43-19
31-23
37-33
30-33
19-61
6-75

Podkarpacka liga juniorów m³odszych B
Kolbuszowianka – Lechia 0:2 Lechia –Stal Rzeszów 3:3 (1:2) 0:1
Bobowski (2.) 1:1 Morawski (8.) 1:2 Cieœlik (12.) 1:3 Paluch (41.)
2:3 Charchut (42.)3:3 Filipek (49.)
Lechia: Æwiczak – Froñ, Szela, Konsor, Bajor – Bartusik, Drozd,
£yko, Morawski – Filipek, Charchut
Stal: Kogut – Ko³odziej, Malita, Bobowski, Skiba – Hady (41.-Paluch), Hus, Cieœlik – Wruszak, Jêdryas, Majchrowski.
Sêdziowa³: T. Lis, B. Siewierska z Krzywej (na linii). Widzów: 20.
Na zakoñczenie sezonu podopieczni trenera Marka Kanacha rozegrali bardzo dobre spotkanie. Goœcie ju¿ od pierwszych minut narzucili ostre tempo gry i wywalczyli rzut ro¿ny, po którym g³ówkowa³ Skiba, a Bobowski w trudnej sytuacji – niemal z linii koñcowej – zdo³a³
pokonaæ Æwiczaka. Lechiœci nie pozostawali d³u¿ni i po jednej z kontr
Filipek zagra³ do œrodka do nadbiegaj¹cego Morawskiego. Ten przyj¹³
pi³kê na piersi, uciek³ obroñcy i plasowanym strza³em pokona³ Koguta. W 12 min. po strzale Cieœlika goœcie znów wyszli na prowadzenie. Po
zmianie stron wprowadzony na boisko Paluch przytomnie zgasi³ pi³kê
i pos³a³ do siatki pod wybiegaj¹cym Æwiczakiem. Wydawa³o siê, ¿e
dalsze bramki dla Stali s¹ tylko kwesti¹ czasu, jednak gromka reprymenda trenera Kanacha o¿ywi³a poczynania napastników Lechii i ju¿
w 42. min. dwójkowa akcja Filipka z Charchutem zakoñczy³a siê bramk¹
po strzale obok lewego s³upka tego ostatniego – dystans zmniejszy³ siê
na 2:3. Stal mia³a przewagê w polu, ale groŸne kontry by³y udzia³em

Puchar Burmistrza

9. lipca rozpoczê³a siê tradycyjna wakacyjna rywalizacja o Puchar
Burmistrza pi³ce no¿nej. Szeœæ dru¿yn, podzielonych na dwie grupy, rywalizuje systemem „ka¿dy z ka¿dym”. Po ka¿dym meczu rozgrywana jest seria rzutów karnych, premiowana dodatkowym punktem – w przypadku zwyciêstwa. Oto terminarz rozgrywek:
Grupa 1: 9.07. P³omieñ Zagorzyce – Sokó³ Krzywa 16.07. Korona
Góra Ropczycka – P³omieñ 23.07. Sokó³ – Korona
Grupa 2: 9.07. Plon Klêczany – Juniorzy Lechia 16.07. K³os Kawêczyn – Plon 23.07. Juniorzy Lechia – K³os
Fina³y odbêd¹ siê
30 lipca 2006 r., na stadionie MLKS Lechia w Sêdziszowie M³p.
Godz.15.00 mecz o III miejsce
Drugie dru¿yny z poszczególnych grup
Godz. 17.30 mecz o I miejsce
zwyciêzcy grup.
Dla wszystkich uczestników turnieju organizatorzy przewidzieli nagrody w postaci sprzêtu sportowego.
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Lechii. Po jednej z nich Filipek strzeli³ z 20. metrów w d³ugi róg i w 49.
min. by³ remis 3:3. Pomimo usilnych starañ obu zespo³ów, wynik do
koñca nie uleg³ ju¿ zmianie. W dru¿ynie Lechii na wyró¿nienie zas³u¿yli
Konsor i Filipek oraz niezwykle ambitnie walcz¹cy Morawski.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Stal Mielec
Stal Rzeszów
Or³y Rzeszów
Wis³oka Dêbica
Lechia Sêdziszów M³p.
Kroœnianka
Stal Sanok
MOSiR Jas³o
Kolbuszowianka
Resovia
Igloopol Dêbica

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

55
49
47
41
28
28
22
18
10
10
10

95-12
63-16
47-28
46-21
51-49
27-23
29-33
22-34
18-76
21-65
30-90

Podkarpacka liga trampkarzy starszych
Kolbuszowianka – Lechia 0:1 Lechia – Stal Rzeszów 0:7 (0:1)
Lechia: Dar³ak – Chmiel, Kot, Kozio³, Œwider (41.-Œliwa) – Szela,
Rogó¿ (60.-D³ugosz), Babiarz (15.-Branas) – Potwora, Koza (50.Ch³opek), Œwierad.
Trampkarze starsi dotrzymywali kroku stalowcom tylko w pierwszej
po³owie. Potworny upa³ os³abi³ miejscowych tak, ¿e przeciwnik zdobywa³ kolejne bramki nawet po indywidualnych akcjach. W dru¿ynie
Lechii na uwagê zas³uguje postawa Dar³aka, pomimo puszczonych
siedmiu bramek – w 54. min. obroni³ rzut karny, wybijaj¹c pi³kê na róg.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Stal Mielec
Stal Rzeszów
Igloopol Dêbica
Or³y Rzeszów
MOSiR Jas³o
Kroœnianka
Wis³oka Dêbica
Resovia
Stal Sanok
Lechia Sêdziszów M³p.
Kolbuszowianka

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

52
50
38
35
34
34
23
18
15
13
4

76-9
95-10
52-27
36-25
40-37
35-32
34-49
23-56
20-38
11-55
12-98

Klasa okrêgowa trampkarzy m³odszych
Lechia – MKS Dêbica 5:0 (2:0) 1:0 Przepióra (11.) 2:0 Ch³opek
(19.) 3:0 Szela (40.) 4:0 Przepióra (51.)5:0 Szela (64.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wis³oka Dêbica
Lechia Sêdziszów M³p.
Bodzos Podgrodzie
MKS Dêbica
MULKS Pustynia
Igloopol Dêbica
Rzemieœlnik Pilzno
LKS Wiewiórka
Paszczyniak

16
16
16
16
16
16
16
16
16

37
37
34
24
22
16
13
10
8

69-22
102-25
67-37
25-30
26-52
26-41
20-72
23-47
20-76

Klasa okrêgowa m³odzików starszych
Lechia – Olimp 2:1 (1:1) Obie bramki dla Lechii zdoby³ Filipek.
Lechia: Æwiczak – Œliwa Mariusz, Œliwa Marcin, Kondo³, Po³eæ –
Lesiñski, Krê¿el, Makuch, B¹czkowski – Draus, Filipek.
1.
Olimp Dêbica
10
27
2.
Lechia Sêdziszów M³p.
10
22
3.
Wis³oka Dêbica
10
16
4.
Górka Ropczyce
10
9
5.
MKS Dêbica
10
9
6.
MULKS Pustynia
10
3
Górka Ropczyce wycofa³a siê po rundzie jesiennej.

37-10
30-13
30-23
18-29
17-32
7-32
Tadeusz Lis
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Kazimierz Czapka

FRASZKI
WIEJSKIE KRAJOBRAZY
A.D. 2006
W kapliczkach przydro¿nych
stoj¹ niemi œwiêci
Chcieliby przemówiæ
bo a¿ „nosem krêci”
Chcieliby przemówiæ
niewulgarnym s³owem,
Ale jak?,- gdy obok
g.... p³yn¹ rowem!
WA¯NE MIEJSCA
Szczególne to miejsca,
ka¿dy w ¿yciu ma je
- s¹ to dróg r o z s t a j e.
RODZAJ LUDZKI
Poruszê dra¿liw¹ kwestiê:
S¹ ludzie anio³y
... oraz ludzie bestie.
REAKCJA
Szalonych kierowców na drodze
Ostrzega rz¹d krzy¿y srodze,
A oni reaguj¹ od razu
... dodaniem gazu.
NIEPRZES¥DNI
Zjawisko dobrze nam znane
„Odpukaæ w niemalowane...”
Lecz wielu takich jest wko³o,
¯e na to puka siê w czo³o.
8.07.2006.
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