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Realizuj¹c program „Dostarczanie ¿ywno-
œci dla najubo¿szych” Gmina Sêdziszów Ma³o-
polski podpisa³a kolejn¹ umowê z Podkarpac-
kim Bankiem ̄ ywnoœci w Rzeszowie. Na pod-
stawie umowy dostarczono do Miejsko-Gmin-
nego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Sêdzi-
szowie now¹ partiê ¿ywnoœci o wartoœci 34
tysi¹ce z³otych i poni¿szym asortymencie:
��cukier – 4 tony,
��m¹ka – 4 tony,
��makaron – 1800 kg,
��kasza jêczmienna – 220 kg,
��ser ¿ó³ty – 1260 kg,
��ser topiony – 720 kg.

¯ywnoœæ zosta³a wydana przez pracow-
ników Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Sêdziszowie M³p. Z pomocy ¿yw-
noœciowej skorzysta³o 485 rodzin objêtych
pomoc¹ w tutejszym Oœrodku Pomocy.

(-)

1. Dobra pogoda towarzyszy³a tegorocz-
nym obchodom œwiêta 3-Maja. Roczni-
ca uchwalenia Konstytucji Majowej z
1791 roku na powrót sta³a siê naszym
œwiêtem narodowym. Jak nasi pradziado-
wie i ojcowie, tak i my uroczyœcie przywi-
taliœmy to majowe œwiêto. W roku obec-
nym mieszkañcy miasta i gminy mogli
wzi¹æ udzia³ w majowym pikniku, który
odbywa³ siê na placu za Ratuszem. To
dobry pomys³, by razem z naszymi gmin-
nymi zespo³ami (Paka Sêdzisza, Rochy,
Deo Optimo) œpiewaæ wspólnie nasze,
piêkne piosenki patriotyczne. Tym bar-
dziej, ¿e w odpowiedni nastrój wprowa-
dzi³ nas wystêp orkiestry dêtej z WSK Rze-
szów. Myœlê, ¿e ta pogodna atmosfera
udzieli³a siê wszystkim obecnym na sêdzi-
szowskim Rynku. Wierzê, ¿e za rok bê-
dzie nas jeszcze wiêcej.

2. Trwaj¹ prace przy budowie hali sporto-
wej przy sêdziszowskim gimnazjum. Wi-
daæ ju¿ zarysy murów, jest wykonana
œlepa posadzka, firma przystêpuje do
wykonywania pokrycia dachowego. Ca-
³oœæ bêdzie stanowi³a ciekawy architek-
tonicznie obiekt. Nic nie wskazuje na ja-
kiekolwiek opóŸnienia w realizacji tej in-

westycji, wiêc s¹dzê, ¿e w nastêpnym roku
szkolnym uczniowie gimnazjum w Sêdzi-
szowie lekcje wychowania fizycznego
bêd¹ odbywaæ na nowej hali.

3. Inna du¿a inwestycja oœwiatowa to re-
mont w Szkole Podstawowej w Bêdzie-
myœlu. Gmina jest po przetargu i w ci¹gu
najbli¿szych dni zostanie podpisana
umowa z wykonawc¹. Prace remontowe
obejm¹ wykonanie betonowych stropów,
konstrukcji dachowej z nowym pokry-
ciem, wymianê instalacji centralnego
ogrzewania i elektrycznej oraz stolarki
okiennej. Prace chcemy zakoñczyæ przed
rozpoczêciem nowego roku szkolnego.
Ca³oœæ ma kosztowaæ oko³o 750 tys. z³.
Gmina z³o¿y³a do Ministerstwa Edukacji
wniosek o dofinansowanie w wysokoœci
50% z rezerwy remontowej ministerstwa.

4. Zakoñczone zosta³y remonty dróg gmin-
nych o nawierzchni bitumicznej. Jedno-
czeœnie gmina przystêpuje do budowy
wybranych odcinków. Podpisane zosta³y
umowy na wykonanie nowych nawierzch-
ni na: ul. S³onecznej (700 mb za kwotê
90 tys. z³), ul. Dzia³kow¹ (450 mb za kwo-
tê 80 tys. z³), ³¹cznik pomiêdzy osiedlem
1000-lecia a ul. Pi³sudskiego (120 mb za
kwotê 40 tys. z³), odcinek drogi w Czar-
nej Sêdz.-Podkoœciele (300 mb za kwotê
80 tys. z³), Klêczany-Majdan (450 mb za
kwotê 90 tys. z³) oraz w Wolicy Piaskowej-
Wisy (350 mb za kwotê 80 tys. z³). Trwaj¹
prace przygotowawcze do przetargów na
pozosta³e ujête w tegorocznym bud¿e-
cie odnowy ulic i dróg.

5. Zgodnie z przyjêtym harmonogramem
tocz¹ siê prace zwi¹zane z budow¹ ka-
nalizacji sanitarnej w naszej gminie. Jak
ju¿ niejednokrotnie pisa³em, strategia

rozwoju naszej gminy zak³ada, ¿e najpóŸ-
niej do koñca 2015 roku ca³a gmina po-
siadaæ bêdzie sieæ kanalizacji sanitarnej.
W chwili obecnej trwaj¹ prace w trzech
miejscowoœciach: Górze Ropczyckiej,
Wolicy Piaskowej i Wolicy £ugowej. Jed-
noczeœnie trwaj¹ prace projektowe dla
nastêpnych miejscowoœci: Kawêczyna,
Krzywej i Borku Wielkiego. Jednoczeœnie
gmina chce jeszcze w tym roku zleciæ
opracowanie dokumentacji dla Czarnej
Sêdziszowskiej i Boreczku. To bardzo
droga i pracoch³onna inwestycja, tak dla
gminy jak i dla mieszkañców. Niemniej
nie trzeba nikogo przekonywaæ o jej ko-
niecznoœci, a postêp cywilizacyjny wrêcz
wymusza jej powstawanie.

6. Jeszcze raz muszê wróciæ do problemu
œmieci i czystoœci w naszej gminie. Jeste-
œmy po zebraniach wiejskich zwi¹zanych
z wyborami So³tysów i czêœci zebrañ miej-
skich gdzie wybierano Przewodnicz¹cych
osiedli. Wœród wielu wa¿nych problemów
sprawa œmieci budzi³a du¿o emocji. Mu-
simy siê zgodziæ z twierdzeniem, ¿e wszy-
scy produkujemy coraz wiêksze iloœci naj-
ró¿niejszego rodzaju odpadków. I ka¿dy
z nas musi wzi¹æ odpowiedzialnoœæ za ich
utylizacjê. Nie ma innego wyjœcia, jak
podpisanie umowy na wywóz nieczysto-
œci z jedn¹ z dwóch firm dzia³aj¹cych na
terenie naszej gminy. Mówi o tym wyraŸ-
nie ustawa o utrzymaniu czystoœci i po-
rz¹dku w gminach. Maj¹c na uwadze
czystoœæ naszych dróg, ulic, chodników,
lasów i ³¹k oraz w trosce o zdrowie na-
szych dzieci zadbajmy o wywiezienie œmie-
ci w odpowiednie dla nich miejsce.

Kazimierz Kie³b
Burmistrz Sêdziszowa M³p.

Oœrodek Diagnostyczny Chorób Nowotworowych
Fundacji „SOS ¯YCIE” z Mielca

i Starosta Ropczycko-Sêdziszowski

zaprasza Panie
na BEZP£ATNE badania profilaktyczne

badania mammograficzne dla kobiet
w wieku 50-69 lat

i badania cytologiczne dla kobiet w wieku 25-59 lat.

Badania odbêd¹ siê w dniach
od 16 do 29 maja 2007r.

w MAMMOBUSIE który stanie obok
Stra¿y Po¿arnej w Ropczycach

ul. œw. Floriana 6, w godz. 9.00-17.00



Nr 4 (123) 15 maja 2007 r.

3

W uroczystoœci wzi¹³ udzia³ pose³ Kazi-
mierz Moskal z ma³¿onk¹, delegacja w³adz
powiatowych na czele z wicestarost¹ Stani-
s³awem Ziemiñskim, w³adze gminne: Bur-
mistrz Kazimierz Kie³b, Wiceburmistrz El¿-
bieta Œwiniuch, Przewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej Bogus³aw Kmieæ, dyrektor Powiatowe-
go Urzêdu Pracy Ryszard Œwiêtoñ, Komen-
dant Powiatowy Policji kom. Les³aw Ÿdzie-
b³o, Komendant Posterunku Policji w Sê-
dziszowie M³p. asp. sztab. Bogdan ¯uczek,
delegacja Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, de-
legacje NSZZ „Solidarnoœæ”, organizacji
kombatanckich, poczty sztandarowe jedno-
stek OSP i szkó³.

zja do zabawy i wspól-
nego œpiewu. To nowa
propozycja organizato-
rów na obchody majo-
wego œwiêta. Z pewno-
œci¹ cenna, bowiem nie
jest tajemnic¹, ¿e nie
bardzo lubimy obcho-
dziæ nasze narodowe
rocznice. Ciekawa for-
ma obchodów jest nie-
zbêdna, je¿eli chcemy podtrzymywaæ nasz¹
narodow¹ pamiêæ. W przeciwnym razie ko-
lejne rocznice uchwalenia konstytucji co-
raz wiêcej rodaków spêdzaæ bêdzie przy gril-

Sêdziszowskie obchody
216 rocznicy uchwale-
nia Konstytucji 3 maja
rozpocz¹³ tradycyjny
przemarsz do koœcio³a
parafialnego na Mszê
œwiêt¹ w intencji Ojczy-
zny. Nastêpnie uczczono pamiêæ poleg³ych w walkach o niepodleg³oœæ, sk³a-
daj¹c wieñce i wi¹zanki kwiatów pod obeliskiem poœwiêconym ks. Jerzemu
Popie³uszce i tablicami pami¹tkowymi. Na zakoñczenie odby³ siê koncert
pieœni patriotycznych i wojskowych.

W tym roku wyj¹tkowo licznie przyby³y delegacje ze szkó³ z terenu gminy.

Przemarsz z koœcio³a parafialnego na Rynek.
Fot. (2) B. Czapka

Sk³adanie wieñców w miejscach pamiêci narodowej. Fot. (2) M. Hadyœ

Wœród uczestników majowego œwiêta nie
zabrak³o proboszcza parafii p.w. Narodze-
nia NMP ks. pra³ata Stanis³awa Ryby i gwar-
diana klasztoru oo. Kapucynów o. Micha³a
Drausa. Licznie reprezentowana by³a m³o-
dzie¿ szkó³ œrednich i gimnazjów oraz dzieci
ze szkó³ podstawowych.

Wielu sêdziszowian, wykorzystuj¹c sprzy-
jaj¹c¹ aurê, przyby³o na Rynek, by wraz z
goœæmi oddaæ bohaterom walk niepodle-
g³oœciowych nale¿ny im ho³d. Zachêt¹ by³a
zapewne równie¿ perspektywa „majówki”,
zaplanowanej na zakoñczenie uroczystoœci.
Na estradzie w Rynku zaprezentowa³a siê
Orkiestra Dêta WSK w Rzeszowie, ZPiT Ro-
chy, kapela Paka Sêdzisza oraz chór Deo
Optimo. Ze sceny pop³ynê³y dŸwiêki pieœni
patriotycznych, piosenek wojskowych i lu-
dowych. Po chwilach zadumy by³a wiêc oka-

lu i z piwem w rêku.
A przecie¿ ka¿da kolejna

rocznica jest okazj¹ do przy-
pomnienia œwiatu wk³adu na-
szego narodu w rozwój nowo-
czesnej demokracji. To nie
Niemcy, nie Anglicy, nie Fran-
cuzi, ale Polacy dali Europie
pierwsz¹ w jej dziejach konsty-
tucjê. Nowoczesn¹ ustawê za-
sadnicz¹, która pod pojêciem

narodu rozumia³a wszystkie grupy spo³ecz-
ne. Jak¿e to ró¿ne od tego, co dominowa³o
wówczas, u schy³ku XVIII wieku, w „cywili-
zowanych” krajach zachodniej Europy!
Tam – w³adca absolutny, nie pytaj¹c nikogo
o radê „rz¹dzi i dzieli”. U nas – reprezen-
tanci narodu podejmuj¹ najistotniejsze dla
kraju decyzje. To, co dzisiaj wydaje siê oczy-
wiste, dwa wieki temu by³o niemal rewolucj¹!

Nie zauwa¿amy wyj¹tkowoœci dzie³a twór-
ców Konstytucji 3 maja z 1791 roku. Tak samo
nie chcemy pamiêtaæ (i innym przypominaæ)
o tym, ¿e Polska poprzez „Okr¹g³y Stó³” w
1989 roku rozpoczê³a demokratyczne prze-
miany w Europie Wschodniej. Nie pamiêta-
my o tradycjach unii polsko-litewskiej, która

ju¿ w XIV wieku po³¹czy³a Euro-
pê wschodni¹ i zachodni¹, a po-
przez swoj¹ wyj¹tkow¹ trwa³oœæ
mo¿e byæ dla zjednoczonej Eu-
ropy przyk³adem trudnego, ale
owocnego wspó³istnienia.

A przecie¿ to tylko nieliczne
przyk³ady dokonañ naszego na-
rodu, z których mamy prawo byæ
dumni.

Benedykt Czapka
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Radni przed g³osowaniem wys³uchali
sprawozdania Burmistrza z wykonania bu-
d¿etu gminy za 2006 r. Dochody zamknê³y
siê kwot¹ 45.741.425 z³ co stanowi 98,8%
planu a wydatki 48.810.837 z³ co daje wskaŸ-
nik wykonania 96,3% Po stronie wydatków
najwiêksze pozycje to:
� w dziale „rolnictwo”

- 1.116.369 z³ – budowa III etapu wo-
doci¹gu w Zagorzycach, do sieci wo-
doci¹gowej zosta³o pod³¹czonych 149
gospodarstw,

- budowa kanalizacji sanitarnej w Woli-
cy Piaskowej, Wolicy £ugowej, Górze
Ropczyckiej na ³¹czn¹ wartoœæ
4.594.290 z³, inwestycja realizowana w
cyklu 2-letnim 2006-2007, termin za-
koñczenia 15.11.2007 r. w 2006 r. wy-
datkowano nastêpuj¹ce kwoty

- 814.834 z³ – budowa kanalizacji sani-
tarnej w Wolicy Piaskowej,

- 199.467 z³ – budowa kanalizacji sani-
tarnej w Wolicy £ugowej,

- 249.467 z³ – budowa kanalizacji sani-
tarnej w Górze Ropczyckiej,

- 288.104 z³ – budowa wodoci¹gu w Ru-
dzie, termin zakoñczenia 30.04.2007
r. przy ca³kowitym koszcie 426.000 z³.

� w dziale „transport i ³¹cznoœæ”
- 419.949 z³ – dofinansowanie przebu-

dowy dróg powiatowych: ul. Weso³a -
ul. Wêglowskiego – Góra Ropczycka,

- 190.098 z³ – dofinansowanie przebu-
dowy drogi powiatowej Borek Wielki
– Boreczek,

- 986.192 z³ – budowa dróg z kanalizacj¹
deszczow¹ i chodnikami na Osiedlu
Rêdziny-Wschód,

- 387.528 z³ – budowa drogi Zagorzyce-
Sielec, ca³kowity koszt 1.187.000 z³, pla-
nowane zakoñczenie w 2007 r.

- 152.075 z³ – remont drogi w Zagorzy-
cach (do Ochronki),

- 31.988 z³ – remont drogi Zagorzyce-
Podlasek,

- 95.746 z³ – remont drogi w Wolicy Pia-
skowej-Wisy,

- 58.317 z³ – remont drogi w Górze Rop-
czyckiej-Osiedle,

- 70.576 z³ – remont drogi w Szkodnej-
So³tysówka,

- 120.737 z³ – remont drogi w Borku
Wielkim-Grobla,

- 197.580 z³ – remont drogi ul. Piasko-
wa-Borek Wielki,

- 65.602 z³ – remont drogi Krzywa-Pañskie,
- 31.959 z³ – nowa nawierzchnia na ul.

Szymborskiej,
- 46.805 z³ – remont kolektora burzo-

wego ul. Kroczki i ul. Armii Krajowej,

VI Sesjê – zwan¹ absolutoryjn¹ – Rada Miejska w Sêdzi-
szowie M³p. odby³a w dniu 26 kwietnia 2007 r.

- 53.182 z³ - remont chodnika przy
ul. Fabrycznej,

- 48.573 z³ – remont drogi i par-
kingu k/Przedszkola Nr 2 w Sê-
dziszowie M³p.,

- 218.151 z³ – remont Al. 1000-lecia,
- 195.947 z³ – roboty ziemne przy

drogach gminnych,
- 115.390 z³ – zimowe utrzymanie

dróg,
- 157.085 z³ – zakupy kruszywa, pia-

sku, ¿u¿la, krêgów do remontów
dróg.

- 9.095.401 z³ – utrzymanie 14 szkó³ pod-
stawowych, w których obowi¹zek szkol-
ny realizuje 1.775 uczniów,

- 4.293.292 z³ – utrzymanie 3 gimnazjów,
w których obowi¹zek szkolny realizu-
je 1.117 uczniów,

- 1.296.192 z³ – utrzymanie 4 przedszkoli
do których uczêszcza 272 dzieci,

- 396.425 z³ – utrzymanie 10 klas „0” przy
szko³ach podstawowych, do których
uczêszcza 165 dzieci,

- 476.894 z³ – utrzymanie Zespo³u Ob-
s³ugi Szkó³ i Przedszkoli,

- 229.153 z³ – dowo¿enie ok. 500
uczniów do szkó³,

- 86.000 z³ – odpis na zak³adowy fun-
dusz œwiadczeñ socjalnych dla nauczy-
cieli i emerytów,

- 43.164 z³ – dokszta³canie i doskonale-
nie nauczycieli,

- 295.866 z³ – remonty w szko³ach pod-
stawowych,

- 102.062 z³ – remonty w gimnazjach,
- 35.910 z³ – remonty w przedszkolach,
- 241.079 z³ – dokumentacja i rozpo-

czêcie prac przy budowie sali gimna-
stycznej przy Gimnazjum w Sêdziszo-
wie M³p., ca³kowity koszt – 4,3 mln z³,
termin zakoñczenia 30.10.2007 r.

� w „dziale ochrona zdrowia”
- 160.668 z³ – realizacja gminnego pro-

gramu profilaktyki i rozwi¹zywania
problemów alkoholowych,

� w dziale „pomoc spo³eczna”
- 7.533.453 z³ – œwiadczenia rodzinne,
- 867.594 z³ – zasi³ki pieniê¿ne i pomoc

w naturze
- 193.886 z³ – do¿ywianie 926 dzieci w

przedszkolach i szko³ach,
- 442.625 z³ – utrzymanie Miejsko-Gmin-

nego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej,
- 180.739 z³ – dodatki mieszkaniowe,

� w dziale „edukacyjna opieka wychowaw-
cza”
- 569.734 z³ – utrzymanie 6 sto³ówek, w

których z gor¹cych posi³ków korzy-
sta³o 1900 uczniów,

- 285.547 z³ – stypendia dla 1400
uczniów.

� w dziale „gospodarka komunalna i miesz-
kaniowa”
- 3.935.622 z³ - rozbudowa oczyszczalni

œcieków w Sêdziszowie M³p. (ca³kowi-
ta wartoœæ inwestycji 4,27 mln z³),

- 1.765.659 z³ - budowa kanalizacji sani-
tarnej w Sêdziszowie M³p.-Rêdziny
(ca³kowity koszt 2.42 mln z³),

- 489.523 z³ – oœwietlenie dróg, ulic, pla-
ców,

- 170.737 z³ – utrzymanie czystoœci na
terenie miasta i so³ectw,

- 58.571 z³ - wykonanie oœwietlenia dróg
(Czarna, ul. Dzia³kowa, ul. Borkow-
ska, Wolica £ugowa)

� w dziale „kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego”
- 921.308 z³ – dzia³alnoœæ Miejsko-Gmin-

nego Oœrodka Kultury i bibliotek pu-
blicznych,

- 372.583 z³ – odnowienie parku w Gó-
rze Ropczyckiej,

� w dziale „kultura fizyczna i sport”
- 40.500 z³ – dotacja dla MLKS „Lechia”

Ponadto w ramach likwidacji szkód po-
wodziowych wyremontowano:
- drogê w Zagorzycach-Ratajówka –

219.752 z³,
- drogê w Zagorzycach-Poklasne –

261.794 z³,
- most w Zagorzycach k/Ochronki –

44.977 z³,
- most w Zagorzycach k/Jarzêbia –

43.999 z³,
- most w Zagorzycach-Ratajówka –

41.105 z³,
- most w Górze Ropczyckiej-Budy –

55.876 z³,
- k³adki na rzece Budzisz w Zagorzy-

cach – 239.980 z³.
� w dziale „gospodarka mieszkaniowa”

- 1.089.065 z³ - przebudowa Domu Stra-
¿aka w Sêdziszowie M³p. ca³kowity
koszt 1.272.000 z³,

- 21.382 z³ - remont w budynku komu-
nalnym przy ul. Fabrycznej (bibliote-
ka),

- 21.409 z³ – remont w budynku Domu
Ludowego w Wolicy Piaskowej,

� w dziale „dzia³alnoœæ us³ugowa”
- 85.524 z³ – opracowanie miejscowych

planów zagospodarowania prze-
strzennego,

- 37.590 z³ – opracowanie decyzji o wa-
runkach zabudowy,

- 32.545 z³ – podzia³y i wyceny dzia³ek,
us³ugi geodezyjne,

� w dziale „administracja”
- 2.826.235 z³ – utrzymanie Urzêdu,
- 107.805 z³ – zakup sprzêtu kompute-

rowego i oprogramowania,
- 55.027 z³ – diety radnych i so³tysów,

koszty utrzymania Rady,
- 91.492 z³ – promocja gminy,
- 53.370 z³ – wybory samorz¹dowe

� w dziale „bezpieczeñstwo publiczne i
ochrona przeciwpo¿arowa”
- 100.706 z³ – bie¿¹ce utrzymanie 16 jed-

nostek OSP (zakup paliwa, sprzêtu, re-
monty samochodów, ubezpieczenia)

- 40.112 z³ – budowa gara¿u dla OSP w
Szkodnej,

- 11.984 z³ – zakup pomp szlamowych
dla OSP w Zagorzycach Górnych i
Górze Ropczyckiej

- 12.160 z³ – remont samochodu stra-
¿ackiego OSP Krzywa,

� w dziale „obs³uga d³ugu publicznego”
- 113.221 z³ – odsetki od obligacji,
- 38.377 z³ – odsetki od po¿yczki z Wo-

jewódzkiego Funduszu Ochrony Œro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Rze-
szowie,

� w dziale „oœwiata i wychowanie”
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- 60.000 z³ – dotacja dla UKS-ów i LZS-ów,
- 21.000 z³ – wspó³zawodnictwo miê-

dzyszkolne,
- 223.768 z³ – plac zabaw i miasteczko

ruchu drogowego na Osiedlu M³o-
dych w Sêdziszowie M³p.

- 56.229 z³ – remonty, bie¿¹ce utrzyma-
nie obiektów sportowych, zawody
sportowe,

- 26.244 z³ – dokumentacja na budowê
trybun na stadionie w Sêdziszowie M³p.

Zad³u¿enie gminy z tytu³u kredytów, po-
¿yczek oraz wyemitowanych obligacji wynio-
s³o na koniec 2006 r. – 6.278.460 z³, co sta-
nowi 13,7% zrealizowanych dochodów. Na
dzieñ 31.12.2006 r. gmina nie posiada zobo-
wi¹zañ wymagalnych.

W 2006 r. pozyskano wiele œrodków ze-
wnêtrznych, w tym przede wszystkim na in-
westycje:
� budowa wodoci¹gu w Zagorzycach Gór-

nych:
- 460.465 z³ – Europejski Fundusz Roz-

woju Regionalnego,
- 92.092 z³ – bud¿et pañstwa,

� budowa kanalizacji sanitarnej w Górze
Ropczyckiej, Wolicy Piaskowej i Wolicy
£ugowej:
- 2.051.215 z³ – Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego,
� wêze³ drogowy w Sêdziszowie M³p.-Rê-

dziny Wschód:
- 424.488 z³ - Europejski Fundusz Roz-

woju Regionalnego,
- 84.897 z³ – bud¿et pañstwa

� likwidacja skutków powodzi:
- 530.868 z³ – bud¿et pañstwa,

� rozbudowa oczyszczalni œcieków w Sê-
dziszowie M³p.:

- 3.025.919 z³ - Europejski Fundusz Roz-
woju Regionalnego,

- 403.456 z³ – bud¿et pañstwa
� odnowa parku podworskiego w Górze

Ropczyckiej:
- 223.451 z³ – Europejski Fundusz

Orientacji i Gwarancji Rolnych w ra-
mach Sektorowego Programu Ope-
racyjnego,

Rada Miejska po wys³uchaniu sprawoz-
dania Burmistrza z wykonania bud¿etu, po
zapoznaniu siê z opini¹ Komisji Rewizyjnej i
Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej spra-
wie oraz po krótkiej dyskusji podjê³a jedno-
g³oœnie nastêpuj¹ce uchwa³y:
- w sprawie przyjêcia sprawozdania z wy-

konania bud¿etu gminy Sêdziszów M³p.
za 2006 r.,

- w sprawie udzielenia absolutorium Bur-
mistrzowi Sêdziszowa M³p. za 2006 r.

Ponadto na Sesji radni podjêli jeszcze
piêæ innych uchwa³:
1. Uchwa³a w sprawie zmiany w bud¿ecie

gminy na 2007 r.
Dokonano zmiany za³¹cznika nr 2 –
„Przychody bud¿etu”, zmiana ta ma cha-
rakter porz¹dkowy zwi¹zany z klasyfikacj¹
bud¿etow¹.

2. Uchwa³a w sprawie zmian bud¿etu gmi-
ny na 2007 r.
Zwiêkszono wydatki bud¿etu o kwotê
162.266 z³ z przeznaczeniem na:
- zwrot dotacji, nies³usznie pobranych

zasi³ków rodzinnych przez osoby pra-
cuj¹ce za granic¹ (wraz z odsetkami)
– 40.000 z³,

- przebudowa instalacji gazowej w miesz-
kaniu komunalnym w budynku hote-
lowym przy ul. Sportowej – 10.000 z³,

- zabezpieczenie porêczenie kredytu
dla Stowarzyszenia Rozwoju Regio-
nów Ropczycko-Sêdziszowskiego i
Dêbickiego – 112.266 z³.

Ponadto dokonano przeniesieñ wydat-
ków w dziale – oœwiata i wychowanie, na
kwotê 800.000 z³ w zwi¹zku z remontem
szko³y w Bêdziemyœlu.

3. Uchwa³a w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Gminy Rzeszów
Postanowiono przeznaczyæ 3.500 z³ dla
Gminy Rzeszów z przeznaczeniem na
utrzymanie Izby WytrzeŸwieñ. Na mocy
tej uchwa³y osoby nietrzeŸwe powoduj¹-
ce zak³ócenie porz¹dku, stwarzaj¹ce za-
gro¿enie dla rodziny bêd¹ przyjmowane
w Izbie WytrzeŸwieñ w Rzeszowie.

4. Uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody na
zawarcie przez Gminê Sêdziszów M³p.
porozumienia z Gmin¹ Ropczyce w spra-
wie wspó³finansowania opracowania
dokumentacji projektowej.
Gminy wspólnie opracuj¹ dokumentacje
projektow¹ budowy kanalizacji sanitar-
nej w Sêdziszowie M³p. przy ul. S³onecz-
nej i Weso³ej oraz przy ul. Kolonia w Rop-
czycach. Koszt wykonania ca³ej dokumen-
tacji wyniesie 23.180 z³, na terenie naszej
gminy projektem zostanie objête 16 bu-
dynków a w Ropczycach – 27.

5. Uchwa³a w sprawie przeprowadzenia
wyborów organów Osiedla Nr 5 w Sêdzi-
szowie M³p.
Rada zarz¹dzi³a przeprowadzenie w ter-
minie do 31 maja br. wyborów Przewod-
nicz¹cego Zarz¹du oraz Zarz¹du nowo
utworzonego Osiedla Nr 5 w Sêdziszo-
wie M³p. Na Przewodnicz¹cego Zebra-
nia Mieszkañców wyznaczono radnego
– Pana Bogus³awa Kmiecia.

Sekretarz Gminy - Jan Maroñ

Zebrania, na których odbywa³y siê wy-
bory organów so³ectw, nie cieszy³y siê zbyt
du¿ym zainteresowaniem. Frekwencja by³a
jedn¹ z ni¿szych w porównaniu z latami po-
przednimi. Najwiêcej mieszkañców przysz³o
na zebrania w Zagorzycach Dolnych i Za-
gorzycach Górnych po 111, w Bêdziemyœlu
– 109, w Wolicy Piaskowej – 108, w Górze
Ropczyckiej – 100, a najmniej w Cierpiszu –
19 i Wolicy £ugowej – 22.

W piêciu miejscowoœciach tj. w Szkod-
nej, Krzywej, Klêczanach, Bêdziemyœlu i Wo-
licy £ugowej nast¹pi³a zmiana osób pe³ni¹-
cych funkcjê so³tysa, w pozosta³ych wybrano
te same osoby co w poprzedniej kadencji.

So³tys jest jednoczeœnie Przewodnicz¹cym
Rady So³eckiej. Pozosta³ych jej cz³onków wy-
brano na Zebraniu Wiejskim, które równie¿
zadecydowa³o o liczebnoœci Rady.

Sk³ady nowych organów jednostek po-
mocniczych Gminy Sêdziszów M³p. przed-
stawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
��BÊDZIEMYŒL
So³tys:Les³aw Anyszek, wybrany po raz

pierwszy.
Rada So³ecka: 1. Anyszek Edward; 2. Any-

szek Marta; 3. Bu³atek Maria; 4. Kania
Jan; 5. Lorenc Dominik; 6. Maœ Edward;
7. Marsza³ek Jan.

��BORECZEK
So³tys: Antoni Kwarta, funkcjê pe³ni drug¹

kadencjê.
Rada So³ecka: 1. Kozek Wojciech; 2. Bog-

dan Stanis³aw; 3. Przydzia³ Wies³aw;
4. Szczêch Zbigniew; 5. I¿yk Czes³aw.

��BOREK WIELKI
So³tys: Józefa Bielak, funkcjê pe³ni czwart¹

kadencjê z rzêdu.

Rada So³ecka: 1. Barnak Zygmunt; 2. Bo-
chenek Marek; 3. Dziewit El¿bieta; 4.
Migacz Mieczys³aw; 5. Piwowar Marek;
6. Przypek Ryszard; 7. Rolek Józef; 8. Sur-
del Krzysztof; 9. Waleñ Teresa.

��CIERPISZ
So³tys: Mieczys³aw Œwider, funkcjê pe³ni

pi¹t¹ kadencjê z rzêdu.
Rada So³ecka: 1. G¹sior Józef; 2. Gut-Szylar

Ilona; 3. Hajduk Wies³aw; 4. Orzech Le-
szek; 5. Sredniawa Stanis³aw.

��CZARNA SÊDZISZOWSKA
So³tys: W³adys³aw Skwirut, funkcjê pe³ni

drug¹ kadencjê.
Rada So³ecka: 1. B¹k Tadeusz; 2. Guzy

Edward; 3. Nyzio Franciszek; 4. Plis Jó-
zef; 5. Siwiec Jerzy; 6. Sroka Kazimierz;
7. Œwierad Andrzej.

��GÓRA ROPCZYCKA
So³tys: Stanis³aw Bochenek, funkcjê pe³ni

trzeci¹ kadencjê z rzêdu.
Rada So³ecka: 1. Baran Janusz; 2. Brandys

Tadeusz; 3. Jaworek Zygmunt; 4. Dziuba
Krzysztof; 5. Baran Józef.

��KAWÊCZYN SÊDZISZOWSKI
So³tys: Stanis³aw Dar³ak, funkcjê pe³ni drug¹

kadencjê.
Rada So³ecka: 1. Baran Krzysztof; 2. Daniel

(ci¹g dalszy na str. 6)

W niedzielê 29 kwietnia br. Zebraniem Wiejskim w Wolicy £ugowej zakoñczono w naszej gminie
wybory so³tysów i rad so³eckich na kadencjê 2007-2010.
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Akcjê oklejania rowerów odblaskowymi
nalepkami wymyœli³ Adam Ba³ut z rzeszow-
skiego WORD-u. Pomogli mu sponsorzy,
którzy sfinansowali nalepki, pomogli te¿ po-
licjanci z Wydzia³u Ruchu Drogowego Ko-
mendy Wojewódzkiej w Rzeszowie, Komen-
dy Powiatowej w Ropczycach, Komisariatu
w Sêdziszowie Ma³opolskim. W propagowa-
nie bezpieczeñstwa na drodze zaanga¿owa³
siê burmistrz Sêdziszowa Ma³opolskiego Ka-
zimierz Kie³b.

Zanim rowery uczniów zyska-
³y odblaskowe nalepki, dzieci
przedstawi³y kilka scenek o bez-
pieczeñstwie na drodze. Obej-
rza³y te¿ krótki film, który prze-
kona³ wszystkich, ¿e naprawdê
warto u¿ywaæ odblaskowych ele-
mentów na drogach.

Piesi i rowerzyœci powinni
zawsze u¿ywaæ odblaskowych
opasek, kamizelek, chor¹giewek,
zw³aszcza po zmroku, w deszczu,
w pochmurny dzieñ. Kierowca
widzi wówczas pieszego i rowe-
rzystê z daleka, ma czas, by bez-
piecznie go wyprzedziæ.

Przepisy prawa o ruchu drogowym na-
kazuj¹ dzieciom do 15 roku ¿ycia, które po
zmroku poruszaj¹ siê po drodze poza ob-
szarem zabudowanym, u¿ywaæ elementów
odblaskowych.

Rowerzyœci musz¹ zapamiêtaæ jeszcze,
¿e oprócz kamizelki, któr¹ mieæ powinni,
oprócz odblaskowych naklejek na rowerze,
które tak¿e mieæ warto, musz¹ zaopatrzyæ
rower w: bia³e œwiat³o przednie, czerwone
œwiat³o tylne i dzwonek.

Uczniowie z Krzywej o tym ju¿ wiedz¹.
Podczas inauguracji akcji oklejania rowe-
rów w placówce kierowanej przez dyrekto-
ra S³awomira Skoczka o zasadach bezpiecz-

Dobry przyk³ad idzie ze Szko-
³y Podstawowej w Krzywej
ko³o Sêdziszowa Ma³opolskie-
go – rowery jej uczniów wi-
daæ z daleka nawet po zmro-
ku. Policjanci, przedstawicie-
le Wojewódzkiego Oœrodka
Ruchu Drogowego w Rzeszowie, burmistrz Sêdziszowa i nauczyciele 3. kwietnia rozdali dzieciakom
komplety odblaskowych nalepek. Potem by³o jedno wielkie oklejanie.

nej i zgodnej z przepisami
jazdy na rowerze mówili
nadkomisarz Jacek Maœlan-
ka i komisarz Waldemar
Pieniowski z Wydzia³u Ru-

Zygmunt; 3. Jêdrych Marek; 4. Kapusta
Marek; 5. Niewiadomski Marek; 6. Patro
Maciej.

��KLÊCZANY
So³tys: W³adys³aw K³os, wybrany po raz

pierwszy.
Rada So³ecka: 1. Ciupak Kazimiera; 2. D³u-

gosz Ewa; 3. Gwizdak Tomasz; 4. Niemiec
Anna; 5. Nita W³adys³aw; 6. Piasecka
Anna; 7. Olech Stanis³aw; 8. Szozda Ro-
bert; 9. Zawiœlak Alicja.

��KRZYWA
So³tys: Maria Dziadosz, wybrana po raz

pierwszy.
Rada So³ecka: 1. Cyzio Maria; 2. Drozd Je-

rzy; 3. Jasiñski Wies³aw; 4. Ocha³ Teresa;
5. Pa³koñ Stanis³aw; 6. Siewierski Wies³aw;
7. Œwiderski Czes³aw; 8. Œwiniuch Mieczy-

s³aw; 9. Zawadzki Piotr.
��RUDA
So³tys:Leszek Œwider, funkcjê pe³ni drug¹

kadencjê.
Rada So³ecka: 1. Olszewski Tadeusz; 2. Pi-

chla Tadeusz; 3. B¹k Andrzej.
��SZKODNA
So³tys: Jan Kujda, wybrany po raz pierwszy.
Rada So³ecka: 1. B³aœ Bogdan; 2. Drozd Sta-

nis³aw; 3. Kisiel Stanis³aw; 4. Szpara Krzysz-
tof; 5. Traciak Adam; 6. Ustrzyñski Cze-
s³aw; 7. Ziajor Stanis³aw.

��WOLICA £UGOWA
So³tys: Bogdan Baran, wybrany po raz

pierwszy
Rada So³ecka: 1. Daniel Tadeusz, 2. Drozd

Marek; 3. Olszowy Ireneusz; 4. Wojdon
Wies³aw.

��WOLICA PIASKOWA
So³tys: Edward Kuc, funkcje pe³ni trzeci¹

kadencjê z rzêdu.
Rada So³ecka: 1. Barnak Stanis³aw; 2. Gdo-

wik Marta; 3. Kopeæ Tadeusz; 4. Mag-
doñ Andrzej; 5. Piera Krystyna; 6. Piwo-

(ci¹g dalszy ze str. 5)

war Roman; 7. Szczêch Artur; 8. Tadla
Krzysztof; 9. Wilk Anna.

��ZAGORZYCE DOLNE
So³tys: Franciszek Bochnak, funkcjê pe³ni

od 1974 r.
Rada So³ecka: 1. Baljon Andrzej; 2. Char-

chut Marian; 3. Kozek Stanis³aw; 4. Ku-
backi Jan; 5. Marciniec Kazimierz; 6. Róg
Czes³aw; 7. Ziobro Jan.

��ZAGORZYCE GÓRNE
So³tys: Piotr Dzik, funkcjê pe³ni drug¹ ka-

dencjê.
Rada So³ecka: 1. B¹czkowski Andrzej;

2. Pazdan Boles³aw; 3. Macio³ek Teodor;
4. Che³pa Stanis³aw; 5. Ocha³ Janusz;
6. U³amek Piotr; 7. Zawiœlak Edward;
8. Walczyk Józef; 9. Kurowski Stanis³aw.

Trwaj¹ nadal zebrania mieszkañców po-
szczególnych osiedli w mieœcie, o ich wyni-
kach poinformujemy w nastêpnym nume-
rze Biuletynu.

Sekretarz Gminy – Jan Maroñ

Policjanci rozdawali naklejki odblaskowe dzieciom i starszym.

Plac wokó³ szko³y w Krzywej wype³ni³y rowery i ich w³aœci-
ciele.

Program artystyczny poœwiêcony by³ bezpieczeñstwu na drodze. Fot. (3) SP Krzywa

chu Drogowego KWP w Rzeszowie, komi-
sarz Waldemar Burak z KPP w Ropczycach
i aspirant sztabowy Bogdan ̄ uczek, komen-
dant Komisariatu Policji w Sêdziszowie Ma-
³opolskim.

Wzorem szko³y w Krzywej, pozosta³e pla-
cówki oœwiatowe w gminie równie¿ przepro-
wadzi³y podobn¹ akcjê. Widoczny rower,
znajomoœæ przepisów ruchu drogowego i
rozs¹dek to niezbêdne warunki bezpiecz-
nego poruszania siê po ulicach.

Inf. w³asna
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INWESTYCJE POWIATOWE
W zakresie dróg powiatowych:

� Zosta³ og³oszony przetarg nieograniczony
na wykonanie remontu nawierzchni ¿wi-
rowych nastêpuj¹cych dróg powiatowych:
- Nr 1 330R Ruda – Sêdziszów,
- Nr 1 232R Huta Przedb. – Kamionka,
- Nr 1 350R Wielopole Skrz. – Ró¿anka,
- Nr 1 340R Bystrzyca – Nowa Wieœ,
- Nr 1 296R Dêbica – Wielopole Skrz. w

m. Ma³a.
� Trwaj¹ roboty drogowe w ramach II Edy-

cji Programu Likwidacji Miejsc Niebez-
piecznych przy przebudowie skrzy¿owa-
nia drogi powiatowej Nr 1 225R Kosowy
– Kamionka – Sêdziszów M³p. z drog¹
gminn¹ w miejscowoœci Borek Wlk.

W zakresie funduszy pomocowych i inwe-
stycji powiatowych
� Do Pañstwowego Funduszu Rehabilita-

cji Osób Niepe³nosprawnych Oddzia³
Rzeszów zosta³ z³o¿ony projekt w ramach
programu pn.: „Osoby niepe³nospraw-
ne w s³u¿bie publicznej”. Starostwo Po-
wiatowe w Ropczycach w ramach przed-
miotowego projektu ma zamiar wyposa-
¿yæ podleg³e placówki tj. szko³y ponad-

gimnazjalne oraz DPS-y w monitoring
i zatrudniæ do obs³ugi osoby niepe³no-
sprawne. G³ównym celem realizacji ni-
niejszego projektu jest podniesienie bez-
pieczeñstwa w placówkach oœwiatowych.
Wartoœæ dofinansowania ze strony
PFRON wyniesie: 325.812,63 z³.

� W ramach rozbudowy Specjalnego Oœrod-
ka Szkolno-Wychowawczego w Ropczy-
cach Starostwo Powiatowe stara siê pozy-
skaæ z PFRON-u kwotê w wysokoœci
110.434,54 z³ na realizacjê zadania z pro-
gramu pn. „Edukacja – program pomo-
cy w dostêpie do nauki dzieci i m³odzie¿y
niepe³nosprawnej”. W przypadku zatwier-
dzenia dofinansowania tego zdania zo-
stan¹ przeprowadzone prace zwi¹zane z
remontem: posadzki na korytarzach par-
teru i I piêtra, remont WC na I piêtrze
wraz z dostosowaniem do potrzeb dzieci
i m³odzie¿y niepe³nosprawnej.

� Powiat Ropczycko-Sêdziszowski jest wnio-
skodawc¹ wniosku w ramach II naboru o
dofinansowanie ze œrodków Mechanizmu
Finansowego EOG oraz Norweskiego Me-
chanizmu Finansowego w zakresie Priory-
tetu – Opieka zdrowotna i opieka nad
dzieckiem – dla projektu pn. „Zwiêkszenie
dostêpnoœci i jakoœci do specjalistycznej i
podstawowej opieki medycznej na terenie
Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego”. W
ramach tego projektu Starostwo Powiato-
we w Ropczycach jest zobowi¹zane do na-
wi¹zania wspó³pracy z partnerem norwe-
skim który bêdzie potrzebny do realizacji
wniosku po zatwierdzeniu w ramach EOG.
Czêœæ inwestycyjna przedsiêwziêcia obej-
muje zakup nowoczesnego sprzêtu i apa-
ratury medycznej z dziedziny kardiologii i
rehabilitacji oraz zakup wyposa¿enia do
uruchomienia szpitalnego systemu infor-
matycznego. Z kolei w ramach czêœci nie-
inwestycyjnej projektu przewidywana jest
realizacja programów diagnostycznych z
zakresu kardiologii dla mieszkañców po-
wiatu, szkolenie dla lekarzy zwi¹zane z ob-
s³ug¹ zakupionego sprzêtu i aparatury
medycznej, zajêcia rehabilitacyjne dla osób
chorych oraz dla dzieci i m³odzie¿y. Po-
nadto w ramach czêœci nieinwestycyjnej
przewidywana jest wizyta studyjna u part-
nera w Norwegii, której celem bêdzie za-
poznanie siê z funkcjonowaniem ochrony
zdrowia w Norwegii.
Bezpoœrednio w wyniku realizacji projek-
tu utworzone zostan¹ 3 miejsca pracy na
stanowisku lekarz rehabilitacji.
Ca³kowita wartoœæ projektu do dofinan-
sowania wynosi 1. 416. 030,00 z³otych, w
tym wydatki inwestycyjne wynosiæ bêd¹
brutto 986. 030,00 z³otych oraz dzia³ania
o charakterze nieinwestycyjnym
430 000,00 z³otych.
Przewidywane dofinansowanie ze œrodków
Mechanizmu Finansowego EOG/NMF w
wysokoœci 85%, stanowi kwotê 1.203.625,00
z³otych oraz 15% ze œrodków w³asnych Po-
wiatu w wysokoœci 212.404,00 z³otych. Pro-
jekt z³o¿ony zosta³ w Ministerstwie Zdro-
wia w Warszawie 16 kwietnia br.

� Starostwo Powiatowe w Ropczycach
maj¹c na wzglêdzie dobro uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych podleg³ych Staro-
œcie z³o¿y³o wniosek o dofinansowanie
zgodnie z kryteriami podzia³u 0,6% re-
zerwy czêœci oœwiatowej subwencji ogól-
nej na 2007 rok w zakresie:
- pomoc jednostkom samorz¹du teryto-

rialnego w zakresie dofinansowania re-
montów obiektów oœwiatowych tj. Bu-
dynku Specjalnego Oœrodka Szkolno –
Wychowawczego w Ropczycach na
kwotê ogó³em 130.468,28 z³. - z tego
wnioskowana kwota dotacji wynosi:
65.233,28 z³.

- pomoc jednostkom samorz¹du teryto-
rialnego w zakresie dofinansowania re-
montów obiektów oœwiatowych tj. Bu-
dynku Zespo³u Szkó³ Agro-Technicz-
nych w Ropczycach na kwotê ogó³em
145.000,00 z³. – z tego wnioskowana
kwota dotacji wynosi: 72.500,00 z³.

- pomoc jednostkom samorz¹du teryto-
rialnego w zakresie dofinansowania re-
montów obiektów oœwiatowych tj. Bu-
dynku Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Sê-
dziszowie M³p. przy ul. Wyspiañskiego
2 na kwotê ogó³em 112.000,00 z³. – z
tego wnioskowana kwota dotacji wyno-
si: 56.000,00 z³.

- pomoc jednostkom samorz¹du teryto-
rialnego w zakresie dofinansowania re-
montów obiektów oœwiatowych tj. Bu-
dynku Centrum Kszta³cenia Praktycz-
nego w Ropczycach na kwotê ogó³em
123.338,75 z³. – z tego wnioskowana
kwota dotacji wynosi: 61.638,75 z³.

- pomoc jednostkom samorz¹du terytorial-
nego w przypadkach losowych na kwotê
ogó³em 149.000,00 z³.- z tego wnioskowa-
na kwota dotacji wynosi: 74.750,00 z³.

W zakresie ochrony œrodowiska:
� Zosta³ rozstrzygniêty przetarg nieograni-

czony na zdanie pn. „Zainstalowanie sys-
temu monitoringu i ostrzegania powo-
dziowego na rzece Wis³oce i jej dop³y-
wach na terenie Powiatu Ropczycko-Sê-
dziszowskiego.” Wykonawc¹ systemu
monitoringu bêdzie firma RWD PRO-
SPEKT Sp. z o.o. Tarnów Zak³ad Pracy
Chronionej. 50% wartoœci realizowane-
go projektu zostanie pokryte ze œrodków
Powiatowego Funduszu Ochrony Œrodo-
wiska i Gospodarki Wodnej zaœ drug¹
czeœæ œrodków finansowych pokrywaj¹
pozosta³e samorz¹dy bior¹ce udzia³ w
tym zadaniu. W ramach tego zadania
przewiduje siê 3 punkty: w £¹czkach Ku-
charskich, Zagorzycach oraz Iwierzy-
cach, gdzie bêdzie zainstalowana sonda
wykrywaj¹ca falê powodziow¹ oraz baza
na terenie budynku Starostwa.

� Zarz¹d zleci³ opracowanie sprawozdania
z realizacji „Powiatowego planu gospo-
darki odpadami” i „powiatowego progra-
mu ochrony œrodowiska”.

� Starostwo Powiatowe w Ropczycach
udzieli³o pozwolenia na wytwarzanie od-

Rozpoczê³y siê prace zwi¹zane z „Przebudow¹ skrzy¿owa-
nia ulic: Œw. Barbary, Wyszyñskiego i ks. Zwierza w
Ropczycach.” Zadanie to bêdzie realizowane w ramach II Edycji
Programu Likwidacja Miejsc Niebezpiecznych oraz wraz z porozu-
mieniem z Gmin¹ Ropczyce. Przebudowa ta bêdzie polegaæ na
wykonaniu wyspy centralnej z kostki kamiennej wraz z trzema
wysepkami kanalizuj¹cymi ruch z kostki brukowej. Wymianie
podane zostan¹ równie¿ krawê¿niki wraz ze znakami pionowy-
mi. Przebudowie ulegn¹ chodniki w otoczeniu ronda. Roboty
drogowe bêdzie wykonywaæ Podkarpackie Przedsiêbiorstwo
Robót Drogowych „DROGBUD” Sp. z o.o. Rudna Ma³a.

(ci¹g dalszy na str. 8)
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padów dla firm: GALAAUTO Sp. z o.o.
w Olchowej, WF PZL Sp. z o.o. w Sêdzi-
szowie, oraz udzielono pozwoleñ na od-
prowadzanie œcieków nastêpuj¹cym fir-
mom: DREWEKO Sp. z o.o z Iwierzyc,
Zak³ad Produkcji Obuwia ASKO Sp. z
o.o., P.P.U Drew System Wielopole Skrz.

W zakresie funkcjonowania Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
� Rada Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskie-

go przyjê³a uchwa³ê o organizacji Powia-
towego Oœrodka Interwencji Kryzysowej
w Lubzinie, stanowi¹cego wewnêtrzn¹
komórkê organizacyjn¹ PCPR, zlokalizo-
wanego w budynku DPS w Lubzinie.
Za pobyt jednej osoby w Oœrodku w Lub-
zinie po uwzglêdnieniu kosztów zwi¹za-
nych z op³at¹ za media (woda, energia
elektryczna, wywóz nieczystoœci, i inne)
przyjêto za jedn¹ osobê 8,00 z³otych.
Zarz¹d ustali³ op³aty za pobyt mieszkañca
w Domu Pomocy Spo³ecznej w Rudzie na
2007 rok w wysokoœci 1750,00 z³otych.

INNE
Ruszy³y roboty budowlane w Kamionce

Rozpoczê³y siê prace zwi¹zane z odbu-
dow¹ zbiornika wodnego na rzece Tuszym-
ka w miejscowoœci Kamionka. Administra-
torem tego miejsca jest Podkarpacki Zarz¹d
Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Rzeszo-
wie. Dziêki bardzo dobrej wspó³pracy Sta-
rostwa Powiatowego w Ropczycach z
PZMiUW uda³o siê w szybkim czasie skom-

pletowaæ dokumentacjê techniczn¹. Przed-
³u¿aj¹ce siê w czasie prace przed rozpoczê-
ciem budowy by³y zwi¹zane z pozyskaniem
œrodków finansowych na odbudowê zbior-
nika oraz procedurami przetargowymi.

Kilka informacji technicznych dotycz¹-
cych przysz³ego zalewu: jaz bêdzie wykona-
ny w miejscu lokalizacji dotychczasowej bu-
dowli. Zmiana konstrukcji spowoduje nie-
znaczne zmiany ukszta³towania terenu przy-
leg³ego. Nieco inaczej bêdzie prowadzony
brzeg zbiornika w rejonie prawego przyczó³-
ka. W dolnym stanowisku w strefie wypadu
koryto rzeki zostanie poszerzone, a nastêp-
nie liniowo zwê¿one do wyjœciowej szeroko-
œci pod mostem. Nad jazem przerzucona
zostanie k³adka 12 m, przeznaczona do ob-
s³ugi budowli, udostêpniona równie¿ dla ko-
munikacji ogólnej. Pomiêdzy prawym przy-
czó³kiem jazu a drog¹ zlokalizowano prze-
p³awkê dla ryb. Bêdzie to jedna z najbar-
dziej nowoczesnych „budowli” tego typu.
Jedno jest jednak pewnie – prace nad od-

budow¹ zbiornika siê rozpoczê³y i przewi-
dywalny termin zakoñczenia prac to mie-
si¹c paŸdziernik br. W chwili obecnej s¹ tam
prowadzone prace ziemne, przy regulacji
brzegów, odmulaniu i porz¹dkowaniu zbior-
nika. Po zakoñczeniu prac budowlanych
zbiornik ten zyska na atrakcyjnoœci, a miesz-
kañcy bêd¹ mogli odetchn¹æ z ulg¹ i na
nowo goœciæ w Kamionce turystów.

SESJA RADY POWIATU
Jednog³oœne absolutorium dla Zarz¹du Po-
wiatu

W dniu 25 kwietnia 2007r. odby³a siê VI
sesja Rady Powiatu Ropczycko-Sêdziszow-
skiego. G³ównym punktem przewidzianym
w porz¹dku obrad by³o podjêcie uchwa³y w
sprawie udzielenia absolutorium dla Zarz¹-
du Powiatu za 2006 rok.

Radni wys³uchali pozytywnej opinii Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszo-
wie do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzie-
lenie absolutorium oraz do sprawozdania z
wykonania bud¿etu. Za udzieleniem abso-
lutorium opowiedzia³o siê 17 radnych, tj.
wszyscy bior¹cy udzia³ w sesji Rady Powia-
tu. Ponadto Radni dokonali zmiany bud¿e-
tu Powiatu na 2007 rok. W szczególnoœci
uchwalone zwiêkszenia wydatków dotyczy-
³y œrodków na oœwiatê i wychowanie.

Rada Powiatu przekaza³a Gminie Ostrów
realizacjê zadañ w³asnych powiatu w zakresie
drogownictwa. W zakresie pomocy spo³ecz-
nej Rada Powiatu ustali³a wynagrodzenie dla
pracowników samorz¹dowych zatrudnionych
w domach pomocy spo³ecznej powiatu.

Inf. w³asna

25 maja bêdzie mia³o miejsce uroczyste
otwarcie Powiatowego Oœrodka Interwen-
cji Kryzysowej, którego siedziba mieœci siê w
budynku Domu Pomocy Spo³ecznej w Lub-
zinie. Swój udzia³ w uroczystoœci potwier-
dzili zaproszeni goœcie z w³adzami powiatu
na czele oraz przedstawicielkami Fundacji
„Dzieci Niczyje” oraz Liderem „Niebieskiej
Sieci” na województwo podkarpackie, a tak-
¿e reprezentanci instytucji i organizacji dzia-
³aj¹cych w obszarze pomocy spo³ecznej z
terenu powiatu ropczycko-sêdziszowskiego.

Dzia³aj¹cy w strukturach Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach
od 1 kwietnia 2001 roku Powiatowy Oœrodek
Interwencji Kryzysowej wychodzi naprzeciw
oczekiwaniom i potrzebom mieszkañców po-
wiatu ropczycko-sêdziszowskiego. Liczba
mieszkañców naszego powiatu korzystaj¹-
cych z pomocy oferowanej przez Oœrodek
roœnie systematycznie z roku na rok.

Dzia³ania Oœrodka maj¹ na celu zapew-
nienie kompleksowej pomocy osobom i ro-
dzinom w ró¿nego typu kryzysach, ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem ofiar przemocy.
Oœrodek zapewnia pomoc w szczególnoœci
tym wszystkim, którzy nie s¹ w stanie wyko-

rzystuj¹c w³asne
mo¿liwoœci i do-
stêpne œrodki
przezwyciê¿yæ

trudnej sytuacji z powodu zaistnia³ego kryzy-
su (np. uzale¿nienia, kryzys ma³¿eñski, spra-
wy zwi¹zane z procedurami rozwodu czy se-
paracji, problemy wychowawcze, trudnoœci
materialne, prze¿ycia traumatyczne, utrata
bliskiej osoby, klêski ¿ywio³owe lub inne zda-
rzenia losowe). Pomoc œwiadczona jest tak-
¿e osobom uwik³anym w przemoc domow¹,
które s¹ podmiotem znêcania fizycznego lub
psychicznego w œrodowisku rodzinnym oraz
osobom, które s¹ bezbronne lub porzuco-
ne, w stosunku do których rodzina nie wy-
wi¹zuje siê z elementarnych obowi¹zków
udzielania opieki i wsparcia. W niektórych
sytuacjach, takich jak myœli samobójcze lub
depresje, do Oœrodka czêœciej zwracaj¹ siê
bliscy osób potrzebuj¹cych pomocy, szuka-
j¹c sposobu wyjœcia z trudnej sytuacji.

Podstawowymi formami pomocy, po-
przez które Oœrodek realizuje swoje zada-
nia jest prowadzenie interwencji kryzysowej
i konsultacji dla ofiar przemocy oraz osób,
które znajduj¹ siê w sytuacji kryzysu. Ponad-
to specjaliœci Powiatowego Oœrodka Inter-
wencji Kryzysowej nieodp³atnie œwiadcz¹
poradnictwo: prawne, psychologiczne i pe-
dagogiczne. Porad udzielaj¹ te¿ funkcjona-

riusz policji oraz pracownik socjalny. Oœro-
dek zapewnia równie¿ ca³odobowe schro-
nienie osobom, których pobyt w domu jest
w danej sytuacji niemo¿liwy (np. dom uleg³
spaleniu, wobec osoby stosowana jest prze-
moc, itp.) i wymagaj¹ one natychmiast krót-
kotrwa³ego umieszczenia poza domem.
Oœrodek dysponuje w tym celu miejscami
dla 12 osób, które mog¹ zamieszkaæ na czas
nie d³u¿szy ni¿ trzy miesi¹ce.

Praca w Oœrodku z osob¹ potrzebuj¹c¹
pomocy w trudnej sytuacji ¿yciowej, polega
przede wszystkim na dokonywaniu szybkiej,
selektywnej diagnozy oraz na ustaleniu stra-
tegii dalszego dzia³ania – czêsto w porozu-
mieniu z innymi instytucjami (np. oœrodka-
mi pomocy spo³ecznej) na rzecz poprawy
sytuacji tych osób lub ich rodzin. W tym
celu podejmowane s¹ indywidualne dzia³a-
nia terapeutyczne lub skierowane bezpo-
œrednio do osób zg³aszaj¹cych siê do Oœrod-
ka lub te¿ do ich rodzin.

Aktualnie realizowane jest zadanie pod
nazw¹ Interdyscyplinarny Zespó³ Przeciwdzia-
³ania Przemocy w Rodzinie, dzia³aj¹cy od 21
sierpnia 2006 roku na mocy porozumienia
zawartego pomiêdzy Samorz¹dem Woje-
wództwa Podkarpackiego a powiatem rop-
czycko-sêdziszowskim. W ramach realizacji
tego zadania prowadzone s¹ dzia³ania infor-
macyjne i profilaktyczne poprzez dystrybu-

Z ̄ YCIA POWIATU...
(ci¹g dalszy ze str. 7)

Ruszy³a odbudowa zbiornika w Kamionce
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cjê ulotek i plakatów we wszystkich gminach
naszego powiatu. Prowadzenie dzia³añ pro-
mocyjnych ma na celu upowszechnianie wie-
dzy na temat umiejêtnoœci radzenia sobie w
sytuacjach kryzysu i w przypadku wystêpo-
wania przemocy w rodzinie. Zespó³ Interdy-
scyplinarny jest ogniwem wspó³tworz¹cym
Powiatowy Oœrodek Interwencji Kryzysowej
i stanowi dodatkowe narzêdzie przyczynia-
nia siê do zwiêkszenia skutecznoœci metod
powstrzymywania przemocy.

Oœrodek Interwencji Kryzysowej na bie-
¿¹co wspó³pracuje z innymi instytucjami i jed-
nostkami organizacyjnymi systemu pomocy
spo³ecznej: oœrodkami pomocy spo³ecznej z
terenu powiatu, Zespo³em Opieki Zdrowot-
nej, prokuratur¹, policj¹, pedagogami szkó³
podstawowych, gimnazjalnych i œrednich oraz
innymi podmiotami, których dzia³alnoœæ sta-
tutowa przewiduje szeroko rozumian¹ pomoc
spo³eczn¹. Nawi¹zanie wspó³pracy Powiato-
wego Oœrodka Interwencji Kryzysowej z wy¿ej
wymienionymi instytucjami sta³o siê niezbêd-
ne w celu zwiêkszenia efektywnoœci niesienia
pomocy osobom i rodzinom, których funk-
cjonowanie zosta³o zaburzone przez kryzys. Z
dotychczasowego doœwiadczenia wynika, ¿e
wspó³praca i wspólne dzia³anie instytucji przy-
nosi wiele pozytywnych rezultatów.

Powiatowy Oœrodek Interwencji Kryzy-
sowej mieœci siê w budynku Domu Pomocy

Spo³ecznej w Lubzinie, pod adresem: 39-
102 Lubzina 47, natomiast miejscem dy¿u-
rowania specjalistów Oœrodka jest tak¿e sie-
dziba Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce.

Przedstawiamy równie¿ aktualny harmo-
nogram spotkañ specjalistów dzia³aj¹cych w
Powiatowym Oœrodku Interwencji Kryzysowej.

W roku 2007 w II wtorek miesi¹ca od
godz.15:30 do 17:30 dy¿ur pe³ni¹: prawnik,
psycholog, pedagog, pracownik socjalny
oraz funkcjonariusz policji.

Ponadto w I i III wtorek miesi¹ca od
godziny 15:30 do 18:00 dy¿uruje psycholog,
a w IV wtorek miesi¹ca – prawnik od godzi-
ny 15:30 do 17:30.

Przypominamy równie¿ o tym, ¿e wszyst-
kie porady udzielane s¹ bez skierowania i
bezp³atnie. Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod
nr 17 22 12 566 lub 17 22 10 048. Czekamy
te¿ na Pañstwa w Powiatowym Oœrodku In-
terwencji Kryzysowej w Lubzinie 39-102 Lub-
zina 47 (nowe skrzyd³o DPS w Lubzinie) oraz
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5 (siedziba
Starostwa Powiatu). Serdecznie zapraszamy!

Barbara Kaznecka
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

i mamy Euro 2012! Zewsz¹d s³ychaæ
ochy i achy, bo przecie¿ nie doœæ, ¿e bê-

dziemy gospodarzami wielkiej, œwiatowej impre-
zy, to jeszcze zbudujemy w b³yskawicznym tempie
sieæ autostrad, drogi szybkiego ruchu, nowoczesne
linie kolejowe, hotele i lotniska o wysokim stan-
dardzie. Impreza wp³ynie na ca³e nasze ¿ycie. S¹
tacy, którzy twierdz¹, ¿e wp³yw
ten porównywalny bêdzie z prze-
mianami po 1980 roku, a na-
wet z wyborem Karola Wojty³y
na Stolicê Piotrow¹. Nie braku-
je te¿ sceptyków oraz oburzonych
powy¿szymi porównaniami.
Czas poka¿e, którzy z nich mieli
racjê. Czy pieni¹dze przeznaczo-
ne na inwestycje rzeczywiœcie za-
mieni¹ siê w stadiony, drogi i
koleje. Œrodki „otrzymane” z zewn¹trz nie spowo-
duj¹ powstania kolejnych centrów i oœrodków,
gdzie wszyscy udaj¹, ¿e pracuj¹ i równie efeme-
ryczne s¹ efekty ich pracy. ¯adna fortuna nie
uroœnie na nieuczciwym obrocie pieniêdzmi, afe-
ry pi³karskie zostan¹ rzetelnie rozliczone nie roz-
p³yn¹wszy siê miêdzy has³ami „zapomnijmy o
przesz³oœci, myœlmy o nadchodz¹cych mistrzo-
stwach”. Skoñczy siê gadanie, a zacznie normal-
na praca. Z³oœliwe krakanie czy pobo¿ne ¿ycze-
nia? Ka¿dy us³yszy to, co zechce. We w³¹czaniu
siê w dyskusje o Euro 2012 nie ma jednak nic
oryginalnego, tak, jak w ogl¹daniu telenoweli albo
rozmowach o tolerancji – wszyscy to robi¹ i nic z
tego nie wynika. Dlatego nie zmierzam wypowia-
daæ siê na ten temat.

W ca³ym zamieszaniu uderzy³ mnie jednak
fakt, o którym w ogóle siê nie mówi i zarówno entu-
zjaœci, jak i sceptycy przechodz¹ nad nim do po-

rz¹dku dziennego. Fakt ciekawszy, ni¿ wszystkie pro-
blemy i spory razem wziête. Oczywisty dla wszyst-
kich, dlatego niedostrzegany. Wyrównuj¹cy wszel-
kie podzia³y i uosabiaj¹cy nasz¹ zbiorow¹ oraz in-
dywidualn¹ mentalnoœæ: czterdzieœci bez ma³a mi-
lionów ludzi przez kilkadziesi¹t lat ¿yje bez auto-
strad, nowoczesnych kolei, lotnisk etc. nie kwapi¹c

siê do u³atwienia sobie ¿ycia, teraz zaœ, w mgnieniu
oka, wszystkie te opóŸnienia nadrobi w celu roze-
grania paru meczów, polegaj¹cych na uganianiu
siê 22 du¿ych ch³opców za nadmuchiwan¹ pi³k¹.
Ca³e dziesiêciolecia nasze wygodne i bezpieczne ¿ycie
jakby zupe³nie siê nie liczy³o. Miliony ludzi wlok³y
siê w korkach, dziesi¹tki tysiêcy ginê³y w wypad-
kach, wszyscy wdychali smród wagonów kolejowych
i bez mrugniêcia prze³ykali dwugodzinne opóŸnie-
nia. I nic siê nie dzia³o! (Mieszkañcy Ropczyc do
dziœ spieraj¹ siê o to, którêdy przeprowadziæ obwod-
nicê i najwyraŸniej istniej¹cy stan rzeczy – ka¿dy,
kto usi³owa³ poruszaæ siê po tym mieœcie samocho-
dem lub nawet pieszo wie, o jaki stan chodzi – im
nie przeszkadza. W ka¿dym razie nie na tyle, ¿eby
sprawê zwyczajnie rozwi¹zaæ, zamiast toczyæ spory,
przy których pomys³y Fredry to smêtne zrzêdzenie).
Mo¿na by winê za te wszystkie problemy zrzuciæ na
kolejne ekipy w³adzy, ale przecie¿ rz¹dz¹cych nie

przys³ali nam kosmici, co najwy¿ej, swego czasu,
sowieci. Jednak zbli¿a siê trwaj¹ce kilkanaœcie dni
futbolowe œwiêto, pora wzi¹æ siê za porz¹dki. Za-
raz, zaraz, sk¹d ja to znam? Przecie¿ to samo, tylko
w mniejszej skali, mamy na co dzieñ na w³asnym
podwórku. Ca³ymi latami przys³owiowy Kowalski
bêdzie brn¹³ przez b³oto, aby dotrzeæ do domu, ale

na pierwsz¹ komuniê córki wy-
brukuje trakt, o jakim siê nie
œni³o Radziwi³³om. Nowy samo-
chód kupujemy nie dla codzien-
nej wygody, tylko na wakacyjny
wyjazd. Sprz¹tamy na niedzie-
lê. Przeprowadzka do nowego
domu? A jak¿e, oczywiœcie, na
œwiêta, choæby przysz³o przez mie-
si¹c nie zmru¿yæ oka, a potem
musieæ wracaæ na stare œmiecie,

aby dokoñczyæ w spokoju budowê. M³odzi ma³¿on-
kowie najlepsze lata spêdzaj¹, gniot¹c siê k¹tem w
mieszkaniu u rodziców, maj¹c na os³odê wspo-
mnienie wystawnego wesela i perspektywê zamiesz-
kania w, budowanej nadludzkim wysi³kiem,
ogromnej willi wówczas, gdy trzeba bêdzie rozgl¹-
daæ siê raczej za kawa³kiem poœwiêconej ziemi.
Harówa za oceanem kosztem zdrowia i rodzinnych
wiêzi, dla satysfakcji podjechania pod koœció³ wy-
strza³ow¹ „terenów¹” – zwyczajna rzecz. W naszej
polskiej mentalnoœci brakuje praktycznego podej-
œcia do ¿ycia i poszanowania dnia codziennego.
Przecie¿ z takich w³aœnie dni sk³ada siê nasz ¿ywot.
Czy nie jest on wart tego, aby jak najlepiej go sobie
pouk³adaæ? Naprawdê warto poœwiêcaæ codzien-
noœæ dla krótkich i rzadkich, odœwiêtnych wzlotów?

Nie, nie! Nie chodzi o pragmatyzm w stylu
niemieckim czy holenderskim, Bo¿e broñ! Idzie o
zachowanie w³aœciwych proporcji. W przeciwnym
razie dochodzi do absurdalnych sytuacji. Jak choæby
ta, ¿e wielce zaszczytna propozycja zostania rodzi-
cem chrzestnym staje siê wieœci¹ hiobow¹ i, za-
miast cieszyæ siê z okazanego szacunku, wybiega-
my sko³atan¹ strachem myœl¹ do pierwszej komu-
nii chrzeœniaka, a nawet (o zgrozo!) œlubu, nie
wspominaj¹c o dziesi¹tkach pomniejszych okazji.
Inne, z za³o¿enia radosne chwile, jak choæby za-
proszenie na wesele, bywaj¹ przyczyn¹ podobnych
rozterek i kalkulacji. Finansowych oczywiœcie.

Czy to ma jakikolwiek sens? Jak daleko ode-
szliœmy od umiejêtnoœci bezpretensjonalnego, szcze-
rego radowania siê ¿yciem? Wolê dobrze prze¿yty
tydzieñ od wystrza³owej niedzieli. Nie mam za-
miaru poœwiêcaæ jesieni i zimy na oczekiwanie
lata, choæby mia³o byæ najpiêkniejsze. Bardziej ni¿
obietnica najatrakcyjniej spêdzonego urlopu ciesz¹
mnie dobre stosunki w pracy, gdzie spêdzam du¿¹
czêœæ ¿ycia. Dlatego, choæ lubiê œwiêta, lato i roz-
rywkê, najbardziej ceniê sobie zwyk³y, szary, po-
wszedni dzieñ, bo przecie¿ z takich w³aœnie chwil
sk³ada siê wiêkszoœæ ¿ycia.

Cieszê siê z Euro 2012. Nigdy jednak nie uwie-
rzê, ¿e mówienie o koniecznoœci nadrabiania dla
tej imprezy piêædziesiêcioletnich zaniedbañ jest zdro-
wym objawem. Choæby wszyscy twierdzili inaczej.

Na pytanie stawiane w piosence chyba ze
dwadzieœcia lat temu: „niech mi wreszcie ktoœ od-
powie, kto zwariowa³, ja czy œwiat?” odpowiem
bez wahania: œwiat.

Grzegorz Bury
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Nadszed³ maj, z biel¹ kwitn¹cych sadów,
z niuansami zieleni, z subtelnoœci¹ pierwszych
kwiatów, z ptasimi trylami… „Miesi¹c maj,
poetów raj”. Dla praktycznego mieszkañca
wsi – czas ciê¿kiej pracy i nadziei na przysz³e
plony. St¹d czêste wpatrywanie siê w niebo i
oczekiwanie deszczu,
jako ¿e: „Suchy kwiecieñ,
mokry maj, bêdzie ¿ytko
kiejby gaj”. Nazywany
miesi¹cem Matki Boskiej,
kieruje oczy wiernych ku
przydro¿nym kapliczkom
i figurom. Szczególnie wiele znajduje siê ich
w okolicach Sêdziszowa M³p., na co zwra-
caj¹ uwagê przybysze z innych stron. W na-
szych kapliczkach umieszczano najczêœciej fi-
gurki Matki Bo¿ej – zakupione w sklepach.
Wyj¹tkiem jest tu realistycznie wykonana w
drewnie rzeŸba Maryi z Dzieci¹tkiem. Widzi-
my j¹ w jednej z licznych, dziewiêtnastowiecz-
nych kapliczek przy drodze Góra Ropczyc-
ka – Zagorzyce – Szkodna. Ongiœ, gdy by³o
mniej koœcio³ów, przed kapliczkami odpra-
wiano nabo¿eñstwa majowe. W czasach póŸ-
niejszych wieczorami gromadzili siê tam
mieszkañcy na tzw. majówkach. Rozlega³y siê
niesione „po rosie” przepiêkne pieœni np. „Po
górach, dolinach”, „Chwalcie ³¹ki umajone”.
Zwyczaj ten, niestety, odchodzi ju¿ „w niepa-
miêæ”. Sztuczne, „wieczne” kwiaty zast¹pi³y
œwie¿e bukiety i powiewaj¹ce na wietrze wst¹¿-
ki z bibu³y, które odnawiano po ka¿dym desz-
czu i silnym wietrze.

Kapliczki i figury czêsto upamiêtniaj¹ ja-
kieœ wa¿ne wydarzenia z ¿ycia samego fun-
datora lub ca³ej lokalnej spo³ecznoœci jak
np. kapliczka znajduj¹ca siê obok mogi³y
zmar³ych na „hiszpankê” (Wolica £ugowa).
Niekiedy umieszczano je na pniach drzew i
traktowano jak wspóln¹ w³asnoœæ. Ka¿dy kto
chcia³, móg³ je odnowiæ, upiêkszyæ, ustroiæ,
pomodliæ siê w ich zaciszu, nie wzbudzaj¹c
sensacji, tak jak to nieraz obecnie siê zda-
rza. Z zadowoleniem nale¿y odnotowaæ, ¿e
nadal stanowi¹ chlubê tutejszych mieszkañ-
ców. Bywa, i¿ w trosce o bezpieczeñstwo,
zabieraj¹ figurki do w³asnych domów. Na
terenie naszej ma³ej Ojczyzny mo¿na te¿ zo-
baczyæ figury: œw. Józefa z Dzieci¹tkiem, œw.
Jakuba, œw. Stanis³awa, œw. Wojciecha. W kil-
ku miejscach stoj¹ pos¹gi
œw. Jana Nepomucena
(np. w Bêdziemyœlu, w Klê-
czanach, w Wolicy £ugo-
wej). Utopiony w rzecz-
nych nurtach Jan Nepo-
mucen od dawna w na-
szych stronach otaczany
jest wyj¹tkowym kultem.
Wed³ug wierzeñ ochroni³
on ludzki dobytek przed
powodziami. Figury jego
umieszczono wiêc w po-
bli¿u kapryœnych rzek,
które niegdyœ „chodzi³y
tak, jak chcia³y”. Jeszcze w
XIX wieku, na obszarach

po³o¿onych na pó³noc od obecnej linii ko-
lejowej, znajdowa³o siê wiele trudnych do
przebycia mokrade³. Zw³aszcza po wiosen-
nych roztopach tworzy³y siê liczne zastoiny
i stawy. Zanim dosz³o do erozji i czêœciowej
regulacji rzek, p³ynê³y one p³ytkimi koryta-
mi, czêsto zmieniaj¹c swój bieg (w Borku
Wielkim, w Wolicy Piaskowej i £ugowej). Dla
przyk³adu w nizinnej czêœci Wolicy £ugowej
„brodzi³y tylko kaczki, gdy¿ cz³owiek utopi³-
by siê tam w bagnie (…). Ludnoœæ tedy nie
mog³a mieszkaæ blisko rzeki na gruntach bo-
gatszych, ale za to wilgotnych i osiedla swe

musia³a umieszczaæ w
suchszych, choæ ubo-
gich, bo piaszczystych,
przewa¿nie zalesionych
okolicach”. Ponadto
„ma³e nawet opady wy-
wo³ywa³y wylewy, przy-
czem woda rozlewa³a siê
szeroko po obu stronach
rzeki, wci¹¿ zabagniaj¹c
na nowo i tak ci¹gle jesz-
cze za wilgotne, du¿e
obszary ziemi nad ni¹ le-
¿¹ce” (J. Fierich). Na tzw.
„³ugach wolickich” pod-
jêto siê nawet wydobywa-
nia torfu. Na tym miej-
scu powsta³ staw, który
zarybiono. W XIX stule-
ciu tutejsze drogi by³y w
bardzo z³ym stanie. Bez
rowów przydro¿nych, z
licznymi „paryjami” (wybojami), z trudem
pozwala³y przeci¹gn¹æ koniowi pusty wóz.
Przy wiêkszym ³adunku sprzêgano pary, a
nawet czwórki. W niektórych miejscowo-
œciach je¿d¿ono wiêc korytami rzek (np. w
Szkodnej, w Wolicy Piaskowej), a do koœcio-
³ów sz³o siê przez pola i ³¹ki. Okresowe po-
wodzie nêka³y równie¿ ludnoœæ zamieszku-
j¹c¹ te¿ i wy¿ej po³o¿one tereny (np. w po-
³owie XIX wieku, przed II wojn¹ œwiatow¹,
w ostatnich latach).

Kapliczki z figurami œwiêtych budowane
by³y w Polsce od XVII wieku. W poprzed-
nim, XVI stuleciu, spotykamy u nas pierwsze
rzeŸby Chrystusa Frasobliwego. Klasyczny wi-
zerunek przedstawia siedz¹cego Chrystusa,

z g³ow¹ w ciernistej koro-
nie, wspart¹ na rêku, ze
smutnym, zadumanym ob-
liczem. W ikonografii
chrzeœcijañskiej postaæ ta
pojawi³a siê w XIV wieku
(malarstwo niemieckie,
drzeworyt A. Dürera), a
nastêpnie trafi³a do kapli-
czek (Niemcy, Austria, S³o-
wacja). W czasach zabo-
rów Polacy uto¿samili swój
los z mêk¹ Pana Jezusa.
Motyw ten zyska³ wiêc so-
bie szczególne uznanie lu-
dowych twórców, którzy
jako tworzywo wykorzysty-

wali: drewno lipy, gruszy, jab³oni oraz wapñ,
piaskowiec, glinê. Ludnoœæ nazywa³a Fraso-
bliwego: Dumaj¹cym, Bolesnym lub – zdrob-
niale – Panjezusiczkiem, Frasusiem.

Bardzo star¹ tradycj¹ by³o œwiêcenie
pól. „Pod Bo¿¹ – Mêk¹ we wsi lub za wiosk¹
zbierano siê na œpiewanie pieœni nabo¿nych,
w wieczory wiosenne, zw³aszcza w dni nie-
dzielne od Wielkanocy do Zielonych Œwi¹-
tek” (Z. Gloger).

Procesje obchodzi³y te¿ pola, przystawia-
j¹c przy figurkach, œpiewaj¹c litanie i b³ogo-
s³awi¹c obsiane niwy, aby wyda³y dobry plon.

W upajaj¹cej wiosen-
nej krasie obchodzone
s¹ te¿ Zielone Œwi¹tki, na
pami¹tkê zes³ania Ducha
Œwiêtego na Aposto³ów.

W tym okresie „majo-
no” domostwa zielonymi
ga³¹zkami lipy, kaszta-
nowca, a tak¿e wonnymi
liœæmi tataraku, którymi
póŸniej zwi¹zywano wian-
ki zió³, by poœwiêciæ je w
œwiêto Bo¿ego Cia³a.

W trosce o pomyœlne
zbiory i o zdrowie zwie-
rz¹t gospodarskich roz-
palano te¿ ogniska, zwa-
ne sobótkami. Unosz¹cy
siê ogieñ mia³ odpêdziæ
„z³e moce”, zagra¿aj¹ce
zasiewom (chwasty, cho-
roby zbó¿, wyleganie).
Byd³o zaœ okadzano dy-
mem pochodz¹cym ze
spalonych, poœwiêco-
nych zió³. Rozpoczynano
te¿ zbiór roœlin zielar-
skich, zgodnie z zalece-
niem przys³owia: „W

maju zbiera pszczó³ka, zbieraj i ty zió³ka”.
W bardziej odleg³ych czasach Zielone Œwi¹t-
ki by³y równie¿ „œwiêtem pasterzy”, którzy
ucztowali przy ogniskach, rozpoczynaj¹c w
ten sposób nowy sezon wypasu zwierz¹t. Tra-
dycyjn¹ ich potrawê stanowi³a jajecznica z
kie³bas¹ lub s³onin¹. „Bardziej na pó³noc”
znany by³ sympatyczny zwyczaj ustawiania
tzw. majów lub majówek. By³y to okrzesane
jode³ki b¹dŸ œwierki, z pozostawionymi
wierzcho³kami, suto ustrojonymi barwnymi
wst¹¿kami. Ch³opcy umieszczali je obok
domów dziewcz¹t, które im siê podoba³y.
Na pozosta³ych terenach „majem” by³a naj-
czêœciej m³oda brzózka. Dumne, uszczêœli-
wione panny przygotowywa³y za to kawale-
rom poczêstunek.

„Zwyczaje i obrzêdy ju¿ od najdawniej-
szych czasów wi¹za³y siê z nastêpuj¹cymi po
sobie porami roku i przypadaj¹cymi w nich
œwiêtami (…). Przekazywane w ci¹gu wie-
ków z pokolenia na pokolenie, ulega³y zno-
wu wiêkszym lub mniejszym zmianom” (F.
Kotula), czêsto a¿ do zupe³nego wygaœniê-
cia, dodajemy z nostalgi¹ i ubolewaniem.

Czy uda nam siê zast¹piæ je innymi, jak
chocia¿by Œwiêtem Polskiej Niezapominaj-
ki (15 maja)?

Zaproponowa³ je w 2002 r. pan Andrzej
Zalewski, znany z audycji „Eko – Radio”, stwa-
rzaj¹c okazjê do wyra¿enia bliskim sympa-
tii, pamiêci, przywi¹zania. Czas poka¿e…

Maria Wilczok

Kapliczka w Sêdziszowie na Rêdzinach.

Tu Pan Bóg jest na serio pewny i prawdziwy.
(J. Twardowski, „Na wsi”).

Kapliczka w Szkodnej. Fot. A. Wilczok (2)
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Rasy koni i typy zaprzêgów preferowa-

ne na okreœlonym terenie, zale¿¹ od upodo-

bañ miejscowej ludnoœci, a tak¿e od uwa-

runkowañ przyrodniczych. Bezkresne ste-

py sprzyja³y powo¿eniu trójkami i czwórka-

mi uk³adanymi „w porêcz”. LuŸne sprzêga-

nie cugantów w zaprzêgach krakowskich i

wêgierskich u³atwia³o pokonywanie wybo-

istych dróg i bezdro¿y. Z kolei w¹skimi ulicz-

kami miast ³atwiej by³o kierowaæ zwartym

zaprzêgiem angielskim. Ciekawy model

ukszta³towa³ siê na terenie Wo³ynia i Podla-

sia. Na obszarze „tak b³otami i lasami po-

przerzynanym”, gdzie „stosunek ziemi zaro-

s³ej lasem, chrustami i ³ozami do ornej jest

taki, ¿e ledwie trzecia czêœæ jej dot¹d wyro-

bion¹ zosta³a” (J.I. Kraszewski), dogodniej

jest poruszaæ siê lekkim pojazdem lub san-

kami „w pojedynkê”.

Ten praktyczny, g³ównie towarowy za-

przêg zyska³ sobie uznanie równie¿ poza te-

renami Podlasia. Dowodem s¹ stare filmy i

zdjêcia przedwojennej Warszawy, a tak¿e

obrazy malarzy np. J. Che³moñskiego. W

XIX wieku wielu naszych artystów wyje¿d¿a-

³o na Podole, Wo³yñ i Podlasie w poszukiwa-

niu inspiracji i odmiennego, niezwyk³ego

kolorytu.

Jak wiadomo „sztuka widzi duszê rzeczy”

(Ruskin) nawet tak pospolitej jak ró¿ne re-

alia z ¿ycia miejscowej ludnoœci. Twórcy

wprowadzaj¹ nas w sferê ¿ycia i obyczajów

dawnej wsi polskiej, której nieod³¹cznym ele-

mentem by³ koñ. Na obrazkach naszych ar-

tystów – pielgrzy-

mów zobaczyæ

mo¿na m.in. za-

przêgi, jakie do

chwili obecnej

przetrwa³y ju¿ tyl-

ko na terenach Podlasia. Bliskie s¹siedztwo

Rosji i wp³yw zaboru spowodowa³ przenik-

niêcie tutaj sposobu zaprzêgania koni, któ-

ry ukszta³towa³ siê na Wschodzie. Podlask¹

odmian¹ klasycznej, rosyjskiej „trojki” jest

ograniczenie siê do zaprzêgu jednokonne-

go.

Trudne warunki œrodowiskowe (piaski,

bagna, lasy)zmusi³y ludzi do u¿ywania roz-

worowych, drewnianych pojazdów o nie-

wielkich rozmiarach, z doœæ du¿ymi ko³ami.

W zimie œrodkiem lokomocji by³y proste san-

ki, najczêœciej pozbawione ozdób.

Charakterystyczna dla zaprzêgu podla-

skiego jest „wschodnia” uprz¹¿ chom¹towa

z wygiêt¹ w kab³¹k dug¹. Podtrzymuje on

ho³oble (dr¹¿ki), które pe³ni¹ rolê pasów

poci¹gowych. Si³ê uci¹gu zwiêksza³y ponad-

to metalowe odkosy, ³¹cz¹ce ho³oble z pia-

stami przednich kó³.

Pokonanie grz¹skiego terenu lub piasz-

czystej drogi nie by³o zadaniem ³atwym, tote¿

owe odkosy oraz szerokie „podk³ady” cho-

m¹t okaza³y siê ze wszech miar korzystne,

po prostu niezbêdne.

Nie tylko bagna i g³êbokie piaski utrud-

ni³y przemieszczanie siê. Ciê¿kie do przeby-

cia by³y te¿ d³ugo zalegaj¹ce œniegi, a po

nich grz¹skie „zastoiny”, które nale¿a³o

omijaæ, jad¹c nieraz z „nadk³adem”. Od

koni wymagano przede wszystkim du¿ej wy-

trzyma³oœci i niezawodnego zdrowia, nawet

kosztem urody. Zadanie to spe³nia³y tamtej-

sze niedu¿e koniki, wyró¿niaj¹ce siê krêp¹,

doœæ masywn¹ sylwetk¹ i krótkimi nogami o

„¿elaznych” œciêgnach.

Do konsolidacji populacji koni podla-

skich przyczyni³ siê ciemnogniady ogier

Kopczyk.

Odznacza³ siê on harmonijn¹ budow¹,

mocnymi koñczynami, niewysokim wzrostem

(143 cm w k³êbie) oraz ³adn¹, szlachetn¹

g³ow¹. Zwraca³ te¿ uwagê wyj¹tkowymi walo-

rami u¿ytkowymi i ³agodnoœci¹. Cechy te prze-

kaza³ na dalsze pokolenia, dopóki Niemcy

nie wywieŸli go w g³¹b Rzeszy. Od jego imie-

nia konie podlaskie zaczêto nazywaæ kop-

czykami. Niestety, wydaje siê, ¿e obecnie po-

dzieli³y one losy wielu naszych koni regional-

nych np. lidzbarskich, sokólskich, sztumskich

czy ma³opolskich w dawnym typie.

Poprawi³ siê stan dróg i poziom mecha-

nizacji, tote¿ ten praktyczny i niezbêdny nie-

gdyœ kopczyk podlaski sta³ siê ju¿ tylko relik-

tem przesz³oœci. Ogarniaj¹ca ca³y kraj „fala”

ciê¿kich koni zimnokrwistych unicestwi³a ju¿

niejedn¹ rodzim¹ rasê koni. W okolicach

Bia³egostoku mo¿na jeszcze zobaczyæ fur-

manki w stylu podlaskim, z typowymi, drew-

nianymi dugami, ale wznosz¹ siê one nad

grubymi szyjami i ciê¿kimi g³owami stêpa-

ków. Zmiana typu koni pozbawi³a zaprzêg

podlaski tej nutki romantyzmu, za któr¹ tak

bardzo têskni sentymentalna, polska dusza.

Maria Wilczok

W sejmiku wziê³a udzia³

m³odzie¿ z Liceum Ogólno-

kszta³c¹cego w Sêdziszowie

M³p., Liceum Ogólnokszta³-

c¹cego w Ropczycach, Ze-

spo³u Szkó³ Zawodowych w

Sêdziszowie M³p. oraz Gim-

nazjum w Sêdziszowie

M³p. Spotkanie zaszczy-

ci³y swoja obecnoœci¹: p.

Dorota Wiater oraz p.

Agnieszka Wrona z Pañ-

stwowego Inspektoratu

Sanitarnego w Ropczy-

cach, p. Sabina Kolbusz

z Zespo³u Szkó³ Zawodo-

wych im. prof. Karola Ol-

szewskiego w Sêdziszowie

Ma³opolskim oraz p.

Barbara Mycek z Gimna-

zjum w Sêdziszowie Ma-

³opolskim.

Referaty na temat dy-

lematów ¿ywieniowych

wyg³osili uczniowie na-

szego liceum, przygoto-

Dnia 26 kwietnia 2007 roku, w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. ks. Piotra
Skargi w Sêdziszowie M³p., ju¿ po raz szósty odby³ siê sejmik naukowy. Tym
razem tematem przewodnim spotkania by³y „¯ywieniowe dylematy”.

wani przez p. Iwonê Flis, p.

Annê Maræ, p. Urszulê Saj

oraz p. Halinê Szelê. Prze-

kazali oni szerok¹ wiedzê na

temat sk³adników pokarmo-

wych i rodzajów diet. Goœcie

poznali tak¿e metody zdro-

wego od¿ywiania siê, za-

sady higieny ¿ywienia i

¿ywnoœci, przyczyny

groŸnych chorób uk³a-

du pokarmowego, skut-

ki stosowania dodatków

i konserwantów oraz

wiele innych informacji

z zakresu biologii, che-

mii i geografii.

Goœcie odebrali sej-

mik pozytywnie, jednak

organizatorzy nie spoczy-

waj¹ na laurach. Ju¿ pla-

nowane jest spotkanie w

przysz³ym – 2008 roku.

Miros³aw KaziorSzósty sejmik naukowy w LO w Sêdziszowie M³p. poœwiêcony by³ zdrowemu od¿ywianiu. Fot. LO
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Od kilku lat moje dzieci bior¹ udzia³ w
konkursie wiedzy humanistycznej organizo-
wanym przez Kuratorium Oœwiaty w Rzeszo-
wie. Przez ostatnie trzy zawsze by³y osoby,
które kwalifikowa³y siê do etapu wojewódz-
kiego. Dwa lata temu Angelika Pomianek
zosta³a jego finalistk¹. To ju¿ by³o du¿e osi¹-
gniêcie. W tym roku a¿ dwie uczennice: Kin-
ga Jaœniaczyk i Justyna Dziedzic wziê³y udzia³
w eliminacjach wojewódzkich. U¿y³am s³owa
„a¿” nie bez kozery, gdy¿ klasa liczy tylko dzie-
wiêtnastu uczniów. Jak widaæ niewa¿ne, czy
jest to ma³a klasa z wioski, czy du¿a w mieœcie.
Dzieci wszêdzie s¹ takie same.

Dziewczynki z zakwalifikowania siê do
etapu wojewódzkiego ucieszy³y siê ogrom-
nie, a ja jeszcze bardziej. W³o¿y³yœmy w przy-
gotowania moc pracy. Ciê¿ko zdobyæ jest
literaturê, z któr¹ nale¿y zapoznaæ dzieci.
Poœwiêci³y one swój wolny czas na opano-
wanie materia³u daleko wykraczaj¹cego

poza program nauczania. Zawsze zreszt¹
zostaje niedosyt wiedzy ze strony nauczycie-
la. Chcia³oby siê, by wiedzia³y wszystko.
Muszê przyznaæ, ¿e materia³u dostarcza³am
im sporo, gdy¿ jeszcze to warto wiedzieæ, o
tym przeczytaæ.

Jak co roku „Dzieñ Ziemi” w Szkole Podstawowej w Czarnej
Sêdziszowskiej by³ okazj¹ do podsumowania efektów pracy ekolo-
gicznej we wspó³pracy z takimi organizacjami i instytucjami jak:
Gmina Sêdziszów M³p., Nadleœnictwo w G³ogowie M³p., Ko³o
£owieckie „Podgorza³ka”, Miejsko-Gminne Ko³o Wêdkarskie, In-
spektorat Ochrony Œrodowiska w Ropczycach, Zak³ad Eksploatacji
Kruszywa w Czarnej Kruszgeo.

Uroczystoœæ ta by³a równie¿ okazj¹ do inauguracji dzia³alnoœci
nowopowsta³ej Szkó³ki Wêdkarskiej dzia³aj¹cej przy SP w Czarnej
Sêdziszowskiej pod patronatem Miejsko-Gminnego Ko³a Wêdkar-
skiego w Sêdziszowie M³p.

G³os kolejno zabrali Burmistrz Sêdziszowa M³p. Kazimierz Kie-
³b wicestarosta powiatu ropczycko-sêdziszowskiego Stanis³aw Zie-
miñski, komendant Pañstwowej Stra¿y £owieckiej Robert Drozd
oraz nadleœniczy Lasów Pañstwowych w G³ogowie Pani Anna Bod-
nar-Zabiciel. Przemawiaj¹cy w ciep³ych s³owach odnieœli siê do sze-
rokiej dzia³alnoœci ekologicznej SP w Czarnej Sêdziszowskiej ¿ycz¹c
sobie na przysz³oœæ kontynuacji takiej wspó³pracy. Uroczystoœæ
uœwietni³a wystawa cennych eksponatów myœliwskich udostêpnio-
na przez leœniczego Leszka Olszowego.

SP – Czarna Sêdz.

- To by³a œwietna zabawa – tak o swoim udziale
w konkursie humanistycznym powiedzia³a Ju-
styna Dziedzic – laureatka tegorocznej olim-
piady. Cieszê siê, ¿e „œwietnie siê bawi³a”, bo
tak naprawdê by³a to ciê¿ka praca.

Uczeñ i mistrz – Justyna Dziedzic z Pani¹ Agnieszk¹ Medygra³ wspólnie zapra-
cowa³y na sukces. Fot. SP Klêczany

Przygotowanie uczniów do
takiego konkursu to oprócz
pracy tak¿e ogromna przyjem-
noœæ. Mi³o uczyæ dzieci, które
chc¹ wiedzieæ wiêcej ni¿ inni.
I to jest chyba punkt wyjœcia.
Uczeñ musi chcieæ coœ osi¹-
gn¹æ. Moje dzieci chcia³y bar-
dzo i uda³o im siê.

Justyna Dziedzic to skrom-
na, cicha i pracowita dziew-
czynka. Bardzo powa¿nie po-
desz³a do podjêtych zadañ. Wi-
dzê, ¿e zwyciêstwo w tym kon-
kursie da³o jej wiêksze poczu-
cie pewnoœci siebie. Otworzy³a
siê i uwierzy³a we w³asne mo¿li-
woœci. I to jest najwiêkszy jej
sukces i mój równie¿. Mi³o by³o
zobaczyæ prawdziw¹ radoœæ i
uœmiech na twarzy tak zawsze
opanowanej Justunki. Zas³u¿y-
³a na niego szeœcioma latami
pracy. A jak sama ocenia swój
sukces? Oto co napisa³a: - Gdy
dowiedzia³am siê, ¿e zosta³am lau-
reatk¹ nie mog³am uwierzyæ, ale po
uœwiadomieniu sobie, ¿e to praw-
da, bardzo siê ucieszy³am. By³am

zaskoczona. Nie mia³am nadziei nawet na piêæ-
dziesi¹te miejsce, a tu taka fajna niespodzianka.
Zdziwi³am siê, ¿e nie muszê pisaæ testu po klasie
szóstej. S³uchajcie! Warto poczytaæ trochê wiêcej i
posiedzieæ z pani¹, by potem mieæ wolne.

A. Medygra³

Uczniowie z Czarnej w programie artystycznym poœwiêconym ochronie przyrody.
Fot. (2) SP Czarna Sêdz.

Burmistrz Kazimierz Kie³b przekazuje dyrektorowi szko³y Tomaszowi Kozakowi sprzêt wêd-
karski dla Szkó³ki Wêdkarskiej.

Ziemiê mamy tylko jedn¹, trzeba j¹ szanowaæ
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Obchody Miesi¹ca S³u¿by Zdrowia w
naszej szkole w Czarnej Sêdziszowskiej s¹ ju¿
wieloletnia tradycj¹. W tym roku dnia
19.04.2007 r. o godz. 9.30 odby³a siê uroczy-
sta akademia poœwiêcona Naszym lekarzom
i pielêgniarkom. W uroczystej akademii
udzia³ wziêli zaproszeni goœcie: p. doktor
Adam Jasiñski, p. Cecylia Madryga³, p. Jo-
lanta Skwirut, p. Krystyna Kanach, p. Ur-
szula Przydzia³.

Impreza zosta³a przygotowana przez
uczniów kszta³cenia zintegrowanego.
Uczniowie przedstawili monta¿ s³owno-mu-
zyczny, a nastêpnie zaprezentowali nastêpu-
j¹ce inscenizacje „Chory Miœ”, „Oj boli Dok-

wowej w Szkodnej
VIII miejsce – uczniowie ze Szko³y Podsta-

wowej w Borku Wielkim

W klasyfikacji indywidualnej:
I miejsce – Piotr ̄ urad – SP Nr 3 Sêdzi-

szów M³p.
II miejsce – Damian Walczyk – SP Zago-

rzyce Górne
III miejsce – Krzysztof Jab³oñski – SP Za-

gorzycach Górnych
IV miejsce – Maciej Piórkowski – SP Bê-

dziemyœl
V miejsce – Maciej ̄ egleñ – SP Nr 2 Sê-

dziszów M³p.
VI miejsce – Dawid Kubik – SP Zagorzy-

ce Górne
VII miejsce – Sebastian Szczyrek – SP Nr 2

Sêdziszów M³p.

VIII miejsce – Adrian Draus – SP Nr 2 Sê-
dziszów M³p.

W kategorii gimnazjów:
I miejsce – uczniowie z Gimnazjum

w Zagorzycach Górnych
II miejsce – uczniowie z Gimnazjum

w Czarnej Sêdz.
III miejsce – uczniowie z Gimnazjum

w Sêdziszowie M³p.

W klasyfikacji indywidualnej:
I miejsce – Damian Róg – Gimnazjum

w Zagorzycach Górnych
II miejsce – Micha³ Siwiec – Gimnazjum

w Zagorzycach Górnych
III miejsce – Damian Siwiec – Gimnazjum

w Zagorzycach Górnych
IV miejsce – Piotr Batory – Gimnazjum

w Sêdziszowie M³p.
V miejsce – Dawid Przydzia³ – Gimna-

zjum w Czarnej Sêdz.
VI miejsce – Kamil Feret – Gimnazjum

w Czarnej Sêdz.
VII miejsce – Kamil Daniel – Gimnazjum

w Sêdziszowie M³p.

Po zakoñczeniu Turnieju Komisja w sk³a-
dzie: Wojciech Sieros³awski – przewodnicz¹-
cy, Bogus³aw Kmieæ, Monika Szarek, Józef
G¹sior, Mariusz Kubik wrêczy³a zwyciêzcom
nagrody, ufundowane przez Burmistrza
Sêdziszowa M³p.

Inf. w³asna

¯yæ zdrowo, d³ugo i szczêœliwie – o tym
marzy ka¿dy cz³owiek

Dzieci z Czarnej Sêdziszowskiej pamiêta³y o œwiêcie lekarzy i pielêgniarek. Fot. SP Czarna Sêdz.

tor”, „Klub czystoœci” oraz taniec „Dziêcio³”.
Na zakoñczenie podziêkowali za pracê wszyst-
kim pracownikom S³u¿by Zdrowia ¿ycz¹c im
wszystkiego co najlepsze, co dobre i mi³e, co
budzi uœmiech na twarzy, co kryje siê w ma-

leñkim s³owie-„szczêœcie” oraz tradycyjnych
stu lat i wrêczyli kwiaty. Nad ca³oœci¹ czuwa³y
nauczycielki kszta³cenia zintegrowanego.

SP Czarna Sêdz.

Po sprawdzeniu testów i przeprowadze-
niu praktycznej jazdy rowerem po torze
przeszkód, komisja ustali³a nastêpuj¹c¹ kla-
syfikacjê zespo³ow¹:

I miejsce – uczniowie ze Szko³y Podsta-
wowej w Zagorzycach Gór-
nych

II miejsce – uczniowie ze Szko³y Podsta-
wowej Nr 3 w Sêdziszowie M³p.

III miejsce – uczniowie ze Szko³y Podsta-
wowej Nr 2 w Sêdziszowie M³p.

IV miejsce – uczniowie ze Szko³y Podsta-
wowej w Czarnej Sêdz.

V miejsce – uczniowie ze Szko³y Podsta-
wowej w Górze Ropczyckiej

VI miejsce – uczniowie ze Szko³y Podsta-
wowej w Bêdziemyœlu

VII miejsce – uczniowie ze Szko³y Podsta-

13 kwietnia 2007r. Szko³a Pod-
stawowa Nr 3 w Sêdziszowie M³p.
goœci³a reprezentacje oœmiu szkó³
podstawowych i trzech gimna-
zjów, które wystartowa³y w Ogól-
nopolskim Turnieju Wiedzy o
Ruchu Drogowym. 33 uczestni-
ków najpierw rozwi¹zywa³o testy,
a nastêpnie poddanych zosta³o
egzaminowi z praktycznej jazdy
rowerem po torze przeszkód.
Czêœæ praktyczna odby³a siê na
terenie miasteczka ruchu drogo-
wego na Osiedlu M³odych.
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Siódma trzydzieœci! PóŸno! O ósmej pierwsza lek-
cja. Jak nie chce siê iœæ do szko³y. A je¿eli wydarzy
siê coœ ciekawego? Byle do popo³udnia. A potem:
zagraæ w pi³kê czy na komputerze? Mo¿e poogl¹-
daæ telewizjê? Ju¿ wieczór – pora iœæ do ³ó¿ka.

Tak przypuszczalnie wygl¹da przeciêt-
ny dzieñ wiêkszoœci dzieci. U niektórych
wa¿ne s¹ jeszcze obowi¹zki domowe, ko-
niecznoœæ odrobienia lekcji czy wykona-
nie czegoœ potrzebnego. A co z pasjami,
szczególnymi zainteresowaniami?

To ju¿ dziedzina ¿ycia zarezerwowana
tylko dla nielicznych. Doroœli! Zatrzymaj-
cie siê na chwilê! Zauwa¿cie „samorodki”
i ukryte talenty.

Poezja to po czêœci pewnego rodzaju
„okruch ¿ycia”. Nie tylko dla doros³ych ale
i dla ma³ego dziecka: Ÿród³o radoœci, ma-
rzeñ, urzeczywistnienia swoich umiejêtno-
œci. Myœlê, ¿e autorka poni¿szych „minia-
tur poetyckich” – Iwonka Myzia uczenni-
ca klasy 4 b Szko³y Podstawowej nr 2 w
Sêdziszowie M³p. (a¿ lat 10) w przysz³oœci
nie jeden raz poprawi nam samopoczu-
cie, rozbawi a mo¿e zmusi do refleksji?

Przed nami DZIEÑ DZIECKA! Dzieñ
szczególny dla wszystkich. ¯yczmy sobie –
ma³e dzieci i doroœli – duuu¿e dzieci, wszyst-
kiego najlepszego! A nu¿ podczas œwiêto-
wania pojawi siê jakaœ iskierka z pomys³em
na rozwijanie w³asnej osobowoœci i spêdza-
nie wolnego czasu?

A.P.

Pewnego s³onecz-
nego poranka Pan Dy-
rektor og³osi³ zbiórkê
odpadów wtórnych.
Zakoñczy³ swoj¹ przemowê s³owami: „Inte-
resuje mnie tylko wygrana!”. Potraktowa³am
te s³owa bardzo powa¿nie i przekaza³am je
swojej klasie. W poniedzia³ek dzieci zbiera³y
szk³o, makulaturê i plastik w swoich domach.
Czêœæ odpadów przynios³y do szko³y. Nie-
stety, wielu uczniów mieszka daleko, nie dali
wiêc rady dostarczyæ swoich „zbiorów” do
szko³y. Problem rozwi¹zali ch³opcy z naszej
klasy. Po¿yczyli wózki od rodziców i wspól-
nymi si³ami przywieŸli zebrane œmieci pod
szko³ê. W œrodê okaza³o siê, ¿e mamy naj-
wiêcej odpadów. To zmobilizowa³o ca³¹ kla-
sê, ¿eby pobiæ „odpadowy” rekord. Zachê-
ca³am do tego swoich wychowanków, po-
niewa¿ bardzo przyda³oby siê „³askawsze
spojrzenie” ze strony nauczycieli na klasê
pi¹t¹, która nie grzeszy dobrym zachowa-
niem. Ch³opcy przeszli samych siebie. Od
jednego z rodziców dostali wóz i konia. JeŸ-
dzili po Borku i zbierali (napomknê, ¿e od-
wiedzili równie¿ mnie) wszelkie odpady, ja-
kie uczniowie zdo³ali uzbieraæ przez te kil-

Sala widowiskowa Miejsko-Gminnego Oœrodka
Kultury w Sêdziszowie M³p. by³a w dniach 29 i 30
marca miejscem eliminacji rejonowych 52 Ogólno-
polskiego Konkursu Recytatorskiego. W szranki ry-
walizacji o awans do fina³u wojewódzkiego stanê³o
kilkudziesiêciu recytatorów z terenu by³ego woje-
wództwa rzeszowskiego i obecnego powiatu dêbic-
kiego. M³odzi deklamatorzy rywalizowali w czterech
kategoriach – „Wywiedzione ze S³owa”, „Turniej Jed-
nego Aktora”, „Poezja Œpiewana” oraz kategorii „Re-
cytacja”. Komisja Artystyczna eliminacji w sk³adzie:
Ryszard Szetela-przewodnicz¹cy, Irena £oboz, Oty-
lia W³odarska oraz Jan Zo³oteñko po wys³uchaniu
30 prezentacji postanowi³a nominowaæ do kolejne-
go etapu konkursu nastêpuj¹ce osoby w poszcze-
gólnych kategoriach:

W kategorii recytacja: � Beatê Kapinos – II LO
Mielec � Jana Jasiñskiego – II LO Mielec � Alicjê
Zawrzykraj – II LO Mielec � Joannê Maræ – I LO
Dêbica � Annê Æwiêka – II LO Mielec � Piotra
Osaka – LO przy ZS nr2 w Dêbicy � Ewê Ingram –
I LO Mielec � Katarzynê Wêgrzyn – LO przy ZS
nr2 w Dêbicy � Nataliê Polewczak – Rzeszów.

W kategorii Wywiedzione ze S³owa: � Jadwigê
Patryn – ZS Strzy¿ów.

W kategorii Teatr Jednego Aktora: � Katarzy-
nê Wisz – I LO Rzeszów.

W kategorii Poezja Œpiewana: � Ewê Œrodoñ – ZS
Strzy¿ów � Agatê Kusek – II LO Mielec � Wiktora
Janusz – ZS Nowa Sarzyna.

Bogus³aw Kmieæ

ka dni. Ma³o tego, kilku z nich wyruszy³o
nad rzekê, i wy³owi³o wszelkie plastikowe i
szklane butelki. Chwalili siê w czwartek: „Nic
ju¿ w rzece nie p³ywa!”. Do poniedzia³ku 30
kwietnia zebrali blisko 2 tony plastiku, ma-
kulatury oraz szk³a. Jestem z nich niesamo-
wicie dumna, podobnie, jak i reszta nauczy-
cieli. Zbieraj¹c odpady „pi¹tacy” bardzo siê

zjednoczyli. A, co najwa¿niejsze, oczyœcili
rzekê ze œmieci. To w szczególnoœci ucieszy-
³o Pana Dyrektora - Grzegorza Burego. Koñ-
cz¹c, wspomnê jeszcze, ¿e wszystkie klasy
wraz z wychowawcami bardzo siê stara³y, aby
uzyskaæ jak najlepszy wynik. Zbiory by³y na-
prawdê imponuj¹ce. Myœlê, ¿e moja klasa
wszystkich do tego zdopingowa³a. Nie znam
wyników zbiórki odpadów w naszej gminie,
wiêc nie wiem, czy wygraliœmy, czy nie. Nie-
mniej jednak (tu siê powtórzê) jestem bar-
dzo dumna z moich wychowanków.

Dorota Kaczmarska

Uczniowie z Borku Wielkiego zebrali blisko 2 tony surowców
wtórnych. Fot. (2) Aut.

Wa¿enie „zdobyczy”

„ŒWIAT ZA 150 LAT”

Dziœ ten œwiat wygl¹da tak:

tu trochê zieleni, tam jeden mak...
Wszêdzie kurz jest i spaliny,
a mog³yby byæ maliny.

Strasznie skwarno tu i duszno.
A przecie¿ mog³abym na koniu

pognaæ puszcz¹...
Gdyby by³a.
Ale bym siê cieszy³a!

Rzadko kiedy kuku³ka kuka,
a bociek Franek ¿abki szuka...

Lecz za 150 lat
œwiat bêdzie wygl¹daæ tak:
du¿o malin, peee³no maków,

i tak gwarnie od treli ptaków .
I bez kurzu. Spalin – nie!

Bez tego piêkniej ¿yje siê .
Nieszczêœæ wcale ju¿ nie bêdzie.
Niech pani Paj¹k nici ju¿ nie przêdzie,

szkoda tych muszek, malutkich owadów.
O! I nigdy nie bêdzie gradów,

wichrów, lawin czy powodzi.
Niech bociek Franek spokojnie w rzece brodzi.
Ludzie bêd¹ dobrzy, z³ych ju¿ nie bêdzie,

a kury spaæ ju¿ nie bêd¹ na grzêdzie,
lecz na puszystej pierzynie w kwiatki:

ró¿e, fio³ki oraz bratki.
Puszczy bêdzie tu bez liku.
Pognam przez jedn¹ z nich na moim koniku.

I wcale nie bêdê siê ba³a,
choæ wœród tylu zwierz¹t bêdê taka ma³a.

Bo bêd¹ one dobre.
Na pewno spotkam siê tam z bobrem...
Tak bêdzie wygl¹daæ œwiat

za 150 lat.
Szkoda, ¿e min¹æ musi wczeœniej tyle dat...



Nr 4 (123) 15 maja 2007 r.

15

Dla gimnazjalistów zbli¿a siê czas wyboru drogi edukacyjnej,
która ma niebagatelny wp³yw na ich dalsze wykszta³cenie a w kon-
sekwencji przysz³¹ drogê ¿yciow¹. Szko³y ponadgimnazjalne przed-
stawiaj¹ swoje oferty i podejmuj¹ dzia³ania promocyjne.

Przedstawiciele Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. ks. Piotra Skar-
gi w Sêdziszowie M³p. odwiedzili ju¿ niektóre gimnazja z terenu.
Spotkali siê z uczniami klas trzecich tych szkó³. By³a to okazja do
przedstawienia dorobku liceum, osi¹gniêæ jego uczniów i absol-
wentów, przedstawienia zasad rekrutacji na najbli¿szy rok szkolny.

Pierwszy dzieñ wiosny 2007r. up³yn¹³ w liceum pod has³em „Dzieñ
otwarty szko³y”. Zainteresowani uczniowie gimnazjów, mieli mo¿li-
woœæ obejrzenia szko³y, jej bazy, zapoznania siê z warunkami nauki i
pracy. Wszyscy goœcie z gimnazjów otrzymali foldery przygotowane
na potrzeby rekrutacji. Uczestniczyli w odbywaj¹cej siê w tym dniu w
szkole ogólnopolskiej akcji „Rusz siê cz³owieku” i obejrzeli bajkê „
Królewna Œnie¿ka i Siedmiu Krasnoludków” w jêzyku niemieckim.

Ponadto 26 kwietnia 2007r. odby³ siê kolejny „Dzieñ otwarty
szko³y”, po³¹czony z organizacj¹ sesji naukowej poœwiêconej tema-
tyce ekologicznej i prezentacja dorobku artystycznego w j. angiel-
skim i j. rosyjskim.

Sêdziszowskie Liceum – to najstarsza szko³a œrednia w miastecz-
ku. We wrzeœniu 2005 roku obchodzi³a uroczysty Jubileusz 60-lecia
istnienia. W ci¹gu tego okresu wykszta³ci³a ponad cztery tysi¹ce ab-
solwentów. Wielu spoœród nich piastuje wysokie stanowiska w admi-
nistracji pañstwowej, w wojsku i marynarce wojennej, pe³ni funkcje
prezesów wielu firm i spó³ek prywatnych i pañstwowych, pracuje
naukowo w wielu renomowanych wy¿szych uczelniach. Uczniowie
szko³y z powodzeniem uczestnicz¹ w ró¿norodnych konkursach i
projektach nie tylko lokalnych ale tak¿e ogólnopolskich. Najbar-
dziej znacz¹ce osi¹gniêcia ostatnich lat na szczeblu krajowym to;
- ogólnopolskie projekty - „Szko³a z tradycj¹”, „Szko³a bez prze-

mocy”, „Rusz siê cz³owieku”, „M³odzi g³osuj¹”, „Nowoczeœnie do
Europy”, „Czy naprawdê jesteœmy inni? Razem w naszej szkole”,
„P³yniemy ku Europie”.

- ogólnopolskie konkursy – na szkoln¹ witrynê internetow¹ og³o-
szony przez Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa (I miejsce wœród

Proponowane oddzia³y w roku szkolnym 2007/2008:

Dni otwarte
w sêdziszowskim „ogólniaku”.

Fot. LO

Halina Szela

W ka¿dej klasie uczeñ ma do wyboru dwa jêzyki obce wybrane spoœród: j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski
- pierwszy w wymiarze 3 lub 5 godzin (w klasach „d” i „e”)
- drugi w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

szkó³ ponadgimnazjalnych w miesi¹cu wrzeœniu 2006r.), za pracê
„Jakie s¹ przyczyny bezrobocia i jak mo¿na je skutecznie zmniej-
szaæ?” – Karol Z¹bczyk otrzyma³ wyró¿nienie i nagrodê od NBP
w Warszawie, w konkursie „Na zimowym Olimpijskim Szlaku” –
Bart³omiej Paœko zaj¹³ I miejsce.

Wysoki poziom nauczania w szkole zapewnia dobrze wykszta³-
cona kadra pedagogiczna. Niew¹tpliwie wp³ywa to na wysokie wy-
niki egzaminu maturalnego. Spoœród 34 pedagogów 21 to nauczy-
ciele dyplomowani. Wielu z nich pracuje aktywnie jako egzamina-
torzy Nowej Matury a p. dyrektor Lucyna Doroba jako ekspert
w komisjach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych na kolejne stop-
nie awansu zawodowego nauczycieli.

Szko³a systematycznie rozwija swoj¹ bazê dydaktyczn¹: do dys-
pozycji uczniów pozostaj¹ dobrze wyposa¿one klasopracownie
przedmiotowe, nowoczesne pracownie internetowe, pokój multi-
medialny z dostêpem do Internetu, doskonale wyposa¿ona biblio-
teka i czytelnia z centrum multimedialnym, nowoczesna hala wido-
wiskowo-sportowa i sala gimnastyczna, gabinet pedagoga oraz hi-
gienistki szkolnej.
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K
onkurs odbywa³ siê na dwóch pozio-
mach:

I poziom – dla uczniów klas pierwszych szkó³
ponadgimnazjalnych i gimnazjów (19+5
uczestników)
II poziom – dla uczniów klas drugich szkó³
ponadgimnazjalnych (10 uczestników).

Organizato-
rem etapu powia-
towego konkursu
jest przewodni-
cz¹ca komisji po-
wiatowej – mgr
in¿. Lucyna Doro-
ba. W sk³ad komi-
sji wchodz¹ na-
uczyciele szkó³
powiatu ropczycko-sêdziszowskiego.

W bie¿¹cym roku szkolnym komisjê sta-
nowili: mgr Agnieszka Smolak (LO Ropczy-
ce), mgr Krzysztof Klimek (ZS Ropczyce),
mgr Ma³gorzata Pomianek (ZSZ Sêdziszów
M³p.), mgr Bo¿ena Damian (ZS Agro–Tech
Ropczyce), mgr Alfreda Sura (LO Sêdziszów
M³p.), mgr Bernadeta Rogowska (LO Sê-
dziszów M³p.), mgr Anna Czy¿ (Gimnazjum

Czarna), mgr Bogumi³a Matysek (Gimna-
zjum Wielopole), mgr Zofia Stasik (Gimna-
zjum nr 4 Ropczyce).

W tym roku poziom pierwszy zaanekto-
wali dla siebie gimnazjaliœci. Serdecznie gra-
tulujemy i ¿yczymy im i ich nauczycielom
dalszych sukcesów.

Oto laureaci:
Poziom I: I miejsce – Martyna Zapa³

(Gimnazjum Iwierzyce); II miejsce – Jacek
Motyka (LO Ropczyce); III miejsce – Fa-
bian Grodzki (Gimnazjum Czarna), Szymon
Litak (Gimnazjum Ropczyce).

Poziom II: I miejsce – Rafa³ Pociask (LO
Ropczyce); II miejsce – Mateusz Kalita,
Waldemar Kozio³, Micha³ Struœ (LO Rop-

W
 dniu 29 kwietnia 2007 r. pogoda nie
by³a zbyt ³askawa dla uczestników za-

wodów wêdkarskich o „Mistrzostwo Ko³a
Amur”, które odby³y siê na zalewie w Czar-
nej Sêdziszowskiej. Po nocnych opadach
teren wokó³ zalewu by³ doœæ grz¹ski. Nie
przeszkodzi³o to jednak zawodnikom w
przygotowaniu stanowisk. Tu¿ przed za-
wodami deszcz przesta³ padaæ, co pozwo-
li³o na sprawne przeprowadzenie impre-
zy. Iloœæ z³owionych ryb wynagrodzi³a wêd-
karzom te niezbyt sprzyjaj¹ce warunki at-
mosferyczne.

W kategorii seniorów tytu³ mistrzow-
ski zdoby³ Kol. Jacek K³usek zdobywaj¹c
5280 pkt. Tym samym powtórzy³ sukces z
ubieg³ego roku.

Kolejne miejsca zdobyli:
- Marek G³owacki - 4920 pkt (2 miejsce)
- Zdzis³aw Ignas - 4500 pkt (3 miejsce)
- Roman K³os - 4480 pkt (4 miejsce)
- Jerzy Bia³ek - 4100 pkt (5 miejsce)
- Witold Walczyk - 3600 pkt (6 miejsce)

Wœród juniorów najlepszy okaza³ siê
Kamil ̄ ak uzyskuj¹c 3180 pkt.

25 kwietnia 2007 r. w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p. odby³o siê
podsumowanie powiatowego etapu VII Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. Franciszka Lei.

czyce); III miejsce – Marzena Pondo, Pau-
lina Pasela, Renata Tabasz (LO Sêdziszów
M³p.).

Uroczystoœæ podsumowania konkursu
uœwietnili swoj¹ obecnoœci¹: Przewodnicz¹-
cy Komitetu PKM, wizytator Kuratorium
Oœwiaty w Rzeszowie mgr Adam Kawa³ek,

Kierownik Wy-
dzia³u Edukacji,
Sportu i Turystyki
w Starostwie Po-
wiatu Ropczycko-
Sêdziszowskiego –
mgr Stanis³aw D¹-
broœ oraz cz³onko-
wie komisji powia-
towej i opiekuno-

wie m³odzie¿y. Zwyciêzcy eliminacji powia-
towych otrzymali cenne nagrody, a wszyscy
uczestnicy – upominki. Oprawê artystyczn¹
uroczystoœci przygotowa³a m³odzie¿ liceum
pod kierunkiem mgr Otylii W³odarskiej.
Nagrody dla uczestników ufundowali: Sta-
rostwo Powiatowe i LO w Sêdziszowie M³p.

Bernadeta Rogowska

kwietnia 2007 r. Zarz¹d Ko³a
„Amur” we wspó³pracy z Komisj¹ ds.

sportu zorganizowa³ na zalewie w Czarnej
Sêdziszowskiej pierwsze wiosenne zawody z
cyklu Grand Prix. Wêdkuj¹cym w dwóch
kategoriach zawodnikom sprzyja³a piêkna,
s³oneczna pogoda. Przyci¹gnê³a ona wielu
kibiców, którzy przybyli nad zalew wraz z
ca³ymi rodzinami. Sêdzi¹ g³ównym zawo-
dów by³ Kol. Wac³aw Pojasek. Koñcowa kla-
syfikacja przedstawia siê nastêpuj¹co:

Seniorzy:
1. Wies³aw Skarbek - 3120 pkt.
2. Miros³aw Hadyœ - 2940 pkt.
3. Roman K³os - 2620 pkt.
4. Zdzis³aw Wójcik - 2320 pkt.
5. Tomasz Wozowicz - 2300 pkt.
6. Krzysztof Siwiec - 2220 pkt.
Juniorzy:
1. Kamil ̄ ak - 1940 pkt.
2. Dariusz Garbarz - 1840 pkt.
3. Adrian S³owik - 1780 pkt.

Po nim uplasowali siê:
- Bart³omiej Bia³ek - 2940 pkt (2 miej-

sce)
- Dariusz Siwiec - 2560 pkt (3 miejsce)
- Adrian S³owik - 2420 pkt (4 miejsce)
- Dariusz Garbarz - 2000 pkt (5 miejsce)
- Sabina Godek - 1920 pkt (6 miejsce)

Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ Kol. Wa-
c³aw Pojasek.

Zwyciêzcy otrzymali puchary, medale
i dyplomy z r¹k Prezesa Ko³a – Kol. Stani-
s³awa Œliwy oraz Kol. Boles³awa Roja i Kol.
Andrzeja Markiewicza.

Tekst i zdjêcia CB

Zwyciêzcy pierwszych tegorocznych zawodów z cyklu Grand Prix.

4. Sabina Godek - 1660
pkt.

5. Bart³omiej Bia³ek -
1620 pkt.

6. Dariusz Siwiec - 1520
pkt.

Zawody sponsoro-
wa³a Firma Us³ugowo-
Produkcyjno-Handlo-
wa ”Limblach”. Ignacy
W³odarczyk - Limano-
wa Filia Zaczernie.

Z pucharem za zwyciêstwo mistrz ko³a PZW Amur Jacek K³u-
sek. Obok wicemistrz Marek G³owacki.
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� W zespole pi³karzy Komendy Powiato-
wej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Rop-
czycach uczestnicz¹cej w eliminacyjnym
turnieju IX mistrzostw województwa
Podkarpackiego w halowej pitce no¿nej
wystêpowa³ pi³karz sêdziszowskiej Lechii
Wojciech Duduœ. Stra¿acy z Ropczyc w
rozgrywanych w £añcucie zawodach
zwyciê¿yli gospodarzy 6-2, pokonali Ni-
sko 4-2 oraz przegrali z Tarnobrzegiem
0-2 i Jaros³awiem 1-2 zajmuj¹c trzecie
miejsce. Mimo dobrej postawy futbolisty
Lechii nie uda³o siê ropczyckim stra¿a-
kom awansowaæ do wojewódzkiego fina-
³u, w którym przed rokiem zajêli pi¹t¹
lokatê. Promocjê wywalczy³a tylko dru-
¿yna zwyciêzców z Tarnobrzega.

� Sumici Ludowego Uczniowskiego Klubu
Sportowego Syrena Gnojnica Wola Kata-
rzyna Pieprzak i Pawe³ Pieprzak, tegorocz-
ni maturzyœci Liceum Ogólnokszta³c¹ce-
go w Sêdziszowie M³p., przed egzaminem

dojrza³oœci przeszli tak¿e udane egzami-
ny ze sportowych umiejêtnoœci. W roze-
granych w drugiej po³owie kwietnia w Lu-
blinie M³odzie¿owych Mistrzostwach Pol-
ski w sumo podopieczni trenera Ryszarda
Prokopa stawali na podium. Pawe³ zosta³
M³odzie¿owym Mistrzem Polski sumitów
w kategorii 60 kg, Kasia zaœ wywalczy³a tytu³
wicemistrzowski wœród sumitek wagi 50 kg.
Start ten potwierdzi³ ich przynale¿noœæ do
krajowej czo³ówki i du¿e szanse na wystê-
py w reprezentacji kraju w czerwcowych
Mistrzostwach Europy juniorów, które od-
bêd¹ siê w Budapeszcie.

� Z koñcem kwietnia kiedy mówi³o siê o
przenosinach trenera pi³karzy Lechii Ra-
fa³a Domarskiego do zespo³u Galicji Ci-
sna futbolowi szkoleniowcy dopytywali
siê o mo¿liwoœæ pracy z czwartoligowca-
mi z Sêdziszowa. Na ³awkê trenersk¹ w

tej klasie rozgrywkowej,
prowadz¹c Lechiê,
chcia³ powróciæ pracu-
j¹cy w ostatnio z pi³ka-
rzami Resovii Rzeszów
Ferdynand Kanas. Ten
maj¹cy za sob¹ bogat¹
trenersk¹ karierê w klu-
bach Podkarpacia i ca-
³ego kraju rzeszowski

szkoleniowiec pracowa³ ju¿ pi³karzami
Lechii przed... trzydziestoma laty wpro-
wadzaj¹c ich wówczas w szeregi trzecio-
ligowców. Rozmów z panem Ferdynan-
dem jednak¿e nie podjêto, bo Domar-
ski, przynajmniej do koñca rundy wio-
sennej pozostanie w teamie z grodu Sê-
dzisza.

� Dwójka pi³karzy z naszej gminy uczestni-
czy³a w konsultacjach kadry Podkarpa-
cia na turniej Regions Cup. Zawody Re-
gions Cup to Amatorskie Mistrzostwa
Polski bêd¹ce jednoczeœnie eliminacjami
do Mistrzostw Europy. Prawo gry maj¹
tylko futboliœci w wieku od 18 do 23 lat,
wœród których mo¿e byæ trzech graczy do
trzydziestki. Kadrowicze nie mog¹ mieæ
na koncie nawet minuty gry w meczu I, II
i III ligi. W konsultacji, które odbywa³y siê
w Dêbicy, wziêli udzia³ pi³karze Lechii:
Witold Kwaœny i Tomasz P³onka.

� Zaliczeniowemu sprawdzianowi znajo-
moœci przepisów futbolu i sprawnoœci
fizycznej poddani zostali arbitrzy pi³kar-
scy Grupy Szkoleniowej w Ropczycach.
W sk³ad tej grupy wchodz¹ tak¿e sêdzio-
wie z gminy Sêdziszów. Egzaminy, które
odby³y siê w Dêbicy, wszyscy sêdziowie
ropczyckiej grupy zadali pomyœlnie. Naj-
wy¿ej z nich, na szczeblu klasy okrêgowej
spotkania mog¹ prowadziæ Witold Kwa-
œny i Marek G³owacki. Obaj z Sêdziszo-
wa. Grupê tworz¹ nie tylko panowie. Jest
w niej tak¿e dwie panie sêdziny: Beata
Siewierska z Krzywej i Ma³gorzata G³o-
dek z Sêdziszowa.

� W Mistrzostwach Polski Zrzeszenia Lu-
dowych Zespo³ów Sportowych do lat 17
w podnoszeniu ciê¿arów startowali
sztangiœci z Sêdziszowa M³p. Na pomo-
stach w Obornikach Œl¹skich wystêpowa-
li: Julita Lipka, Ilona Drozd, Monika
Wozowicz, Aneta Stec, Dorota Wozo-
wicz, Natalia Urban, Krzysztof Januœ,
Pawe³ Trojan, Damian Kubik. W zawo-
dach startowa³o 94 zawodników z 23 klu-
bów. Najlepiej z podopiecznych trenera
Mateusza B³achowicza zaprezentowa³ siê
Januœ, który zwyciê¿y³ w kategorii 85 kg.
W klasyfikacji klubowej Lechia zajê³a 4
miejsce, w klasyfikacji szkó³ Gimnazjum
Sêdziszów 5 lokatê, a Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce w Sêdziszowie 9 pozycjê.

� Zwyciêzcami I rundy eliminacyjnej roz-
grywek IX edycji pi³karskiego Pucharu
Coca-Cola Cup 2007 w zmaganiach gim-
nazjalistów zostali uczniowie gimnazjum
z Sêdziszowa. W zawodach pierwszej run-

dy eliminacyjnej udzia³ bra³o 212 pod-
karpackich gimnazjów. Uczniowie z Sê-
dziszowa pod opiek¹ Paw³a Idzika oka-
zali siê najlepsi w powiecie. Wygrali wszyst-
kie spotkania turnieju w Ropczycach
pokonuj¹c rywali z gimnazjum nr l i 3 z
Ropczyc oraz gimnazjalistów z Wielopo-
la Skrzyñskiego. Triumfatorzy wystêpo-
wali w sk³adzie: Norbert Ch³opek, Jakub
Babiarz, Daniel Stachnik, Marcin Kluk,
Mateusz Ziemba, Damian Przepiora,
Kamil Œwierad, Wojciech Œliwa.

� Sztangista Lechii Sêdziszów Wojciech
Mucha zakoñczy³ drugi sezon startów w
barwach niemieckiego zespo³u GV Do-
naueschinghen. Mucha, m³odzie¿owy
mistrz Polski w dru¿ynie i br¹zowy meda-
lista kraju w tej kategorii wiekowej, indy-
widualnie by³ najlepszym ciê¿arowcem
dru¿yny, która w II Bundeslidze wschod-
niej zajê³a trzeci¹ lokatê.

� Mieszkaj¹ca w Boreczku, wychowanka
tamtejszego SKS, pingpongistka Wiolet-
ta Œwiniuch, trzeci sezon wystêpowa³a w
barwach KKTS MOSiR Krosno. Zakoñ-
czy³a go wygrywaj¹c ze swoim zespo³em
grupê po³udniow¹ pierwszej ligi kobiet
w tenisie sto³owym. Po ligowym triumfie
wraz z klubowymi kole¿ankami rozgry-
wa³a bara¿owe boje o awans do ekstra-
klasy z dru¿yn¹ SKTS Sochaczew. Nieste-
ty, mimo i¿ sympatyczna zawodniczka
zdoby³a dla swego zespo³u najwiêcej
punktów, dru¿yna KKTS do ligowej elity
nie wesz³a, dwukrotnie ulegaj¹c rywal-
kom z grupy pó³nocnej.

� Ministranci i lektorzy z klasztoru oo. Ka-
pucynów w Sêdziszowie M³p. to najlepsi
w kategorii gimnazjów pi³karze w sêdzi-
szowskim dekanacie. Udowodnili to wy-
grywaj¹c futsalowe zawody dekanalne i
uzyskuj¹c tym samym promocjê do tur-
nieju miêdzydekanalnego. W Jaœle gdzie
odby³a siê rywalizacja miêdzydekanalna
bêd¹ca jednoczeœnie eliminacjami do II
Mistrzostw Polski Liturgicznej S³u¿y O³ta-
rza zajêli drugie miejsce. Byli o krok od
awansu do fina³u ogólnopolskiego, do
którego kwalifikowali siê tylko zwyciêzcy.
Opiekunem dru¿yny z Sêdziszowa M³p.
by³ brat Przemys³aw Poczynek.

� W pierwszych trzech dniach maja Opole
goœci³o sztangistów rywalizuj¹cych w fi-
na³ach XIII Ogólnopolskiej Olimpiady
M³odzie¿y. W zawodach tych startowa³a
pi¹tka m³odych ciê¿arowców Lechii Sê-
dziszów, która wywalczy³a awans z elimi-
nacji. Najlepiej zaprezentowa³ siê Pawe³
Trojan, który w kategorii 62 kg wywalczy³
ósm¹ lokatê. W mieœcie nad Odr¹ wystê-
powali tak¿e Monika Wozowicz, Ilona
Drozd, Konrad Komarski, Rafa³ Maci¹g.

� Dêbica, która jest jednym z bardziej zna-
cz¹cych oœrodków p³ywackich w Polsce
mo¿e staæ w przysz³oœci najbardziej presti-
¿ow¹ aren¹ p³ywackich zmagañ w kraju.
W³adze miasta nad Wis³ok¹ przygotowa³y

Pawe³ Pieprzak na najwy¿szym stopniu podium.
Fot. R. Prokop

(ci¹g dalszy na str. 18)
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8
 – tyle spotkañ wygrali, zremisowali
i przegrali pi³karze sêdziszowskiej
Lechii do koñca kwietnia kiedy to

rozegrano dwudziest¹ czwart¹ kolejkê
czwartej ligi podkarpackiej.

(ewaj)

LICZBA MIESI¥CA

IV liga
Lechia – Stal Mielec 1:1

1:0 Majcher (31.) 1:1 Kamiñski (37.)
Sokó³ Nisko – Lechia 1:0
Lechia – T³oki Gorzyce 3:0

1:0 Babicz (14.)
2:0 Szeliga (75.)
3:0 Duduœ (84.)

Izolator Boguchwa³a – Lechia 5:1
Bramka dla Lechii P³onka (23.)

Lechia – Orze³ Przeworsk 2:1
1:0 Majcher (12.)
1:1 Pietrasiewicz (58.)
2:1 P³onka (75.)

Resovia – Lechia 1:0
Klasa A

Aramix Niebylec – P³omieñ Zagorzyce 1:1
P³omieñ – KS Zaczernie 1:0 Victoria Budy
G³ogowskie – P³omieñ 1:2 P³omieñ – Inter-
Zapas Œwilcza 1:1 Trzebownisko – P³omieñ
3:0 P³omieñ – Jednoœæ Niechobrz 0:2 Koro-
na II Rzeszów – P³omieñ 4:0

Klasa B (dêbicka)
Olchovia – Borkovia 5:1 Olimpia Nockowa
– Sokó³ Krzywa 1:0 Czekaj Ropczyce – K³os
Kawêczyn 1:4 Skarbek Gogo³ów – Korona
Góra Ropczycka 1:0
K³os – Victoria Ocieka 0:3 Sokó³ – Pewnoœæ
Lubzina 3:0 Borkovia – Korona 2:2

Korona – Baszta Zawada 7:0 Olchovia –
Sokó³ 1:3 Olimpia – K³os 2:3 Skarbek – Bor-
kovia 0:2
K³os – Pewnoœæ 2:2 Sokó³ – Korona 6:1 Baszta
– Borkovia 1:1
Borkovia – Sokó³ 1:3 Korona – Huragan
Przedbórz 5:1 Olchovia – K³os 1:2

Klasa B (rzeszowska)
D¹b D¹browa – Plon Klêczany 0:2 Plon –
Mrowlanka 4:0 Novi Nosówka – Plon 2:3
Plon – Orze³ Wysoka G³ogowska 2:0 Rud-
nianka – Plon 0:2 Plon – Stobierna Krzywe
2:0

Futbol m³odzie¿owy

Klasa okrêgowa juniorów starszych
Dynovia – Lechia 1:2 Lechia – Izolator 4:1
Crasnovia – Lechia 1:4 Lechia – Sawa Soni-
na 6:0

Klasa okrêgowa juniorów m³odszych
Crasnovia – Lechia 1:1 Lechia – Sawa 5:2

Klasa A juniorów starszych
Glinik – P³omieñ 3:2 P³omieñ – Czekaj 3:1
Olchovia – P³omieñ 3:2

Klasa okrêgowa trampkarzy m³odszych
Rzemieœlnik Pilzno – Lechia 1:2 Lechia –
MKS Dêbica 7:1

Klasa okrêgowa m³odzików starszych
Lechia – Wis³ok Wiœniowa 3:0 vo MKS Dêbi-
ca – Lechia 0:2 Lechia – Olimp Dêbica 6:3

Oprac. T. Lis

bowiem projekt budowy oœmiotorowego
25-metrowego basenu. Budowê takiego
basenu tu¿ obok ju¿ istniej¹cego o wymia-
rach olimpijskich, poparli cz³onkowie za-
rz¹du Polskiego Zwi¹zku P³ywackiego,
sportowcy i trenerzy obecni na p³ywackich
Mistrzostwach Polski seniorów, które w
po³owie kwietnia odby³y siê w Dêbicy.

� ¯u¿lowiec pierwszoligowego PS¯ Milion -
Team Poznañ 50-Ietni Andrzej Huszcza
jest najstarszym zawodowym ¿u¿lowcem
œwiata. Obecny sezon, jest dla wychowan-
ka Falubazu Zielona Góra trzydziestym trze-
cim na ¿u¿lowych torach. Licencjê uzyska³
w 1975 roku. Legitymuj¹cy siê miêdzy inny-
mi czterokrotnym Dru¿ynowym Mistrzo-
stwem Polski i jednym indywidualnym kra-
jowym triumfem, Huszcza to ojciec trzech
córek i dziadek jednej wnuczki. Ma zamiar
kontynuowaæ sw¹ karierê dopóki nie do-
czeka siê potomka p³ci mêskiej, który ma
zostaæ oczywiœcie ¿u¿lowcem. Tylko pozaz-
droœciæ sportowej formy i zdrowia.

� Dzia³acze Polskiego Zwi¹zku Pi³ki Siat-
kowej pozazdroœcili organizacji europej-
skiego czempionatu pi³karzom i tak¿e
chc¹, aby mistrzowskie zawody volleybo-
listów odby³y siê w Polsce. Po tegorocz-
nych mêskich fina³ach Ligi Œwiatowej i
planowanych na 2009 rok Mistrzostwach
Europy kobiet, chc¹ doprowadziæ do
mêskich mistrzostw Starego Kontynentu
w 2011 roku i mistrzostw globu w roku
2014. Plany zaiste imponuj¹ce.

Flesz przygotowa³a Ewa Janosz
(ej.janosz.impulssport(a),wp.pl)

we wspó³pracy ze Stanis³awem Siwcem

PI£KA NO¯NA

Oto wyniki:
Hejna³ Kêty – 1734,8 pkt.
Lechia I – 1593,1
LKS £u¿na – 1514 pkt.
Lechia II – 1389 pkt.
Pogórze Gorlice 1314,1 pkt.
Spytko Zakliczyn – 1048,7 pkt.

Wyniki zawodników Lechii I:
Wojciech MUCHA (140+175) 315 kg; 361,7 pkt.
Pawe³ TROJAN (90+115) 205 kg; 323,7 pkt.
Pawe³ OLECH (107+125) 232 kg; 310,4 pkt.
Konrad KOMARSKI (95+115) 210 kg; 299,9
pkt.

Sztangiœci walczyli w Sêdziszowie

Andrzej ZYCH (120+145) 265 kg; 297,4 pkt.
Anna STEC (43+55) 98 kg; 248,8 pkt.

Wyniki zawodników Lechii II:
Robert SIWARSKI (110+140) 250 kg; 302,1 pkt.
Krzysztof KOSTECKI (86+100) 186 kg; 297,3
pkt.
Krzysztof JANUŒ (90+112) 202 kg; 288,1 pkt.
Jakub WANAT (62+75) 137 kg; 262,2 pkt.
Dorota WOZOWICZ (40+48) 88 kg; 239,3 pkt.
Damian KUBIK (67+80) 147 kg; 230,4 pkt.

Po I rzucie DMP Lechia I zajmuje 14.
miejsce w II lidze, zaœ Lechia II plasuje siê na
11. miejscu w III lidze. (b)

10 marca 2007 r. w Sêdziszowie M³p. odby³ siê I rzut Dru¿ynowych Mistrzostw Polski w
podnoszeniu ciê¿arów. Na pomoœcie rywalizowa³o 6. dru¿yn z II i III ligi, w tym dwie ekipy
gospodarzy. Najlepsza okaza³a siê ekipa Hejna³u Kêty przed gospodarzami i LKS £u¿na.

(ci¹g dalszy ze str. 17)
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Kazimierz Czapka

F R A S Z K I

POKOLENIA
Dziadek takiego by³ pokroju,
¯e nie uprawia³ nic bez gnoju.
OJCIEC pod dziadka siê ustawia³
I rolê z gnojem te¿ uprawia³.
SYN mia³ w tym miejscu zdanie
swoje:
Nic nie uprawia³, sam by³ „gno-
jem”.

 PRZEMIANY
 By³ czas, ¿e wszechw³adni

 byli sekretarze
 Przed nimi siê prawie

 pada³o na twarze.
 Bieg historii ten uk³ad

 w pewnym sensie zmieni³
 Sekretarzy ju¿ niema

- dziœ s¹ biznesmeni.

 RZADKIE PRZYPADKI
 Ucz¹ siê jeszcze chyba m³odzi,
 ¯e cz³owiek od ma³py pochodzi.
 Kto jest z Darwinem obeznany,
 Wie, ¿e doœæ d³ugo trwa³y zmiany,
 Ale niektóry zamiast wzmóc je
 ...odporny by³ na ewolucjê.

 LUSTRACJA
 Form¹ przykrej dla karier

 dzisiejszych puenty
 S¹ podpisane przed laty

 ró¿ne dokumenty.

 EWOLUCJA
 W miarê jak odchodz¹

 kartki z kalendarza
 Zwyk³e siê ognisko

 w grilla przepoczwarza.

 TEORIA WZGLÊDNOŒCI
 Powód to dumy

 u jelenia rogi,
 U mê¿czyzny – t r w o g i !

6.05.2007.

„Wiosna”
– akwarela.

 Mal. M. Wilczok

Biblioteka Pedagogiczna w Sêdziszowie M³p.
zaprasza na wystawê malarstwa Marii Wilczok

„Konie, dumne konie...”

czynn¹ w siedzibie
biblioteki przy

ulicy Fabrycznej
do koñca maja.
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