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Z dniem 31 grudnia br. up³ywa kadencja ³awników s¹dów powszechnych.
Obowi¹zuj¹ce przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju
s¹dów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zmianami) nak³adaj¹
obowi¹zek przeprowadzenia najpóŸniej w paŸdzierniku br. wyborów ³awników na kadencjê lat 2008-2011.
Termin zg³aszania kandydatów do pe³nienia tych funkcji zgodnie z art.
162 § 1 cyt. wy¿ej ustawy up³ywa z dniem 30 czerwca 2007 r.
Wed³ug ustaleñ Prezesa S¹du Okrêgowego w Rzeszowie Rada Miejska w Sêdziszowie M³p. wybierze:
1) 1 ³awnika do S¹du Okrêgowego w Rzeszowie do orzekania w sprawach cywilnych i karnych,
2) 12 ³awników do S¹du Rejonowego w
Ropczycach w tym:
6 - do orzekania w sprawach rodzinnych,
6 - do orzekania w sprawach z zakresu
prawa pracy.
Tryb zg³aszania radom gmin kandydatów na ³awników okreœla rozporz¹dzenie
Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 15 marca
2006 roku w sprawie szczegó³owego trybu
zg³aszania radom gmin kandydatów na ³awników oraz wzoru karty zg³oszenia (Dz. U.
Nr 50, poz. 370).
Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 27
lipca 2001 roku – Prawo o ustroju s¹dów
powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze
zmianami) do zg³aszania kandydatów upowa¿nionymi s¹:
1) Prezesi S¹dów, stowarzyszenia, organizacje zwi¹zkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowa-

respondencji.
2) Grupa co najmniej 25 obywateli stale zamieszkuj¹cych na terenie gminy, maj¹cych czynne prawo wyborcze. Do karty
zg³oszenia z³o¿onej przez obywateli do³¹cza siê listê osób, zawieraj¹c¹ imiê
(imiona), nazwisko, numer ewidencyjny
PESEL, miejsce sta³ego zamieszkania i w³asnorêczny podpis ka¿dej z dwudziestu
piêciu osób zg³aszaj¹cych kandydata.
Uprawnion¹ do sk³adania wyjaœnieñ
w sprawie zg³oszenia kandydata na ³awnika jest pierwsza osoba wymieniona na
liœcie.
3) Zwi¹zki zawodowe i organizacje pracodawców w przypadku zg³oszenia kandydatów na ³awników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
Zg³aszaj¹c kandydata na ³awnika nale¿y
wype³niæ kartê zg³oszenia wg wzoru ustalonego cyt. wy¿ej rozporz¹dzeniem Ministra
Sprawiedliwoœci. Formularze kart zg³oszenia pobraæ mo¿na w pokoju Nr 8 lub 2
Urzêdu Miejskiego w Sêdziszowie M³p., ze
strony internetowej gminy www.bip.sedziszow-mlp.pl lub strony internetowej Mini-

W poprzednim numerze Biuletynu przedstawiliœmy wyniki
wyborów so³tysów i Rad So³eckich w naszej gminie. Trwa³y
wówczas jeszcze wybory Przewodnicz¹cych i Zarz¹dów osiedli w mieœcie. Zakoñczy³y siê one 18 maja. Niestety, nie cieszy³y siê wœród mieszkañców zbyt du¿ym zainteresowaniem
– frekwencjê szacuje siê na poziomie oko³o 5%.
Poni¿ej prezentujemy sk³ady nowych organów w osiedlach:
OSIEDLE NR 1
Przewodnicz¹cy Zarz¹du: Bo¿ek Jan
Cz³onkowie: Sado Krzysztof; Szczepanik Zdzis³aw; Czeladka Piotr; Markiewicz Andrzej
OSIEDLE NR 2
Przewodnicz¹cy Zarz¹du: Lis Tadeusz
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ne na podstawie
przepisów prawa, z
wy³¹czeniem partii
politycznych. Zg³oszenia dokonuje
osoba uprawniona
do reprezentacji
podmiotu z podaniem nazwy, siedziby i numeru rejestru, w którym te
podmioty zosta³y
zarejestrowane
oraz danych teleadresowych do ko-

sterstwa Sprawiedliwoœci www.ms.gov.pl.
Do karty zg³oszenia kandydat ma obowi¹zek za³¹czyæ:
1) 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
2) informacjê z Krajowego Rejestru Karnego;
3) oœwiadczenie, ¿e nie toczy siê przeciwko
niemu postêpowanie karne;
4) zaœwiadczenie lekarskie, stwierdzaj¹ce
brak przeciwwskazañ do wykonywania
funkcji ³awnika.
Koszt op³aty za wydanie informacji z
Krajowego Rejestru Karnego oraz op³aty za
badanie poprzedzaj¹ce wystawienie zaœwiadczenia lekarskiego ponosi kandydat na
³awnika.
£AWNIKIEM mo¿e byæ wybrany ten kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta
w pe³ni z praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukoñczy³ 30 lat,
4) jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczy³ 70 lat,
6) jest zdolny, ze wzglêdu na stan zdrowia,
do pe³nienia obowi¹zków ³awnika,
7) posiada co najmniej wykszta³cenie œrednie.
Kandydatów na ³awników nale¿y zg³aszaæ w
Urzêdzie Miejskim w Sêdziszowie M³p.,
w pokoju Nr 8 lub za poœrednictwem poczty na adres: Urz¹d Miejski w Sêdziszowie
M³p., ul. Rynek 1, 39-120 Sêdziszów M³p.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
w Sêdziszowie M³p.
Bogus³aw Kmieæ

So³tysi i Przewodnicz¹cy Zarz¹dów osiedli w towarzystwie przedstawicieli w³adz gminnych.

Cz³onkowie: Czapka Józefa; Grabowski
Pawe³; Jasiñska Renata; Pilecki Jan
OSIEDLE NR 3
Przewodnicz¹cy Zarz¹du: Koziara El¿bieta
Cz³onkowie: Che³pa Aleksander; Flis Marek;
Bereœ Kazimierz; ¯urek Józef; Mielniczuk
Krzysztof; Jamróz Grzegorz
OSIEDLE NR 4
Przewodnicz¹cy Zarz¹du: Rój Boles³aw

Fot. J. Maroñ

Cz³onkowie: Jêdrysek Czes³aw; Koza Józef;
¯uczek Edward; ¯uczek Jacek
OSIEDLE NR 5
Przewodnicz¹cy Zarz¹du: Dar³ak El¿bieta
Cz³onkowie: Gnacek Jan; Kobosz Bronis³aw;
Szczerbiak Krystyna; Szczêch Grzegorz;
Szczêch Waldemar
(-)
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21 maja br. w sali gimnastycznej Szko³y Podstawowej w Czarnej Sêdz. odby³o siê spotkanie poœwiêcone budowie planowanej autostrady A-4.
Na zaproszenie Burmistrza Sêdziszowa
M³p. Kazimierza Kie³ba wziêli w nim udzia³:
Kazimierz Moskal – pose³ na Sejm RP, Wies³aw Sowa – Zastêpca Dyrektora GDDKiA w
Rzeszowie i Jan Bogusz – Naczelnik Wydzia³u
Nieruchomoœci GDDKiA, Micha³ Urbaniak z
Ma³opolskiego Biura Inwestycyjnego w Krakowie i Andrzej Dobrowolski z Ma³opolskiej
Grupy Geodezyjno-Projektowej wykonawcy
prac geodezyjno-kartograficznych, Dariusz
Gajda i Anna Matu³a – rzeczoznawcy maj¹tkowi, Tomasz Bia³ek – Kierownik ds. wyw³aszczeñ nieruchomoœci Podkarpackiego Urzêdu Wojewódzkiego, Bogus³aw Kmieæ – Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p.,
El¿bieta Œwiniuch – Z-ca Burmistrza, Jan Maroñ – Sekretarz UM, Ludwik Stawarz i Zbi-

gniew Cio³ek – kierownicy UM, radni
oraz mieszkañcy gminy, którzy zostali zapoznani z ogólnymi
informacjami zwi¹zanymi z procesem
przygotowania i realizacji autostrady.
Odcinek podNa zaproszenie Burmistrza Kazimierza Kie³ba w spotkaniu w Czarnej wziêli udzia³ m.in. przedkarpacki, którego
stawiciele GDDKiA oraz Urzêdu Wojewódzkiego w Rzeszowie.
d³ugoœæ wynosi 152
km, a planowany
koszt budowy 3650 mln z³, zaczyna siê w Stacinku Stara Jastrz¹bka – Przeworsk jest ostarej Jastrz¹bce na granicy z Województwem
tecznie ustalony decyzjami lokalizacyjnymi
Ma³opolskim, a koñczy w Korczowej na grai obecnie trwaj¹ prace zwi¹zane z podzianicy z Ukrain¹. Przebieg autostrady na od³em nieruchomoœci oraz wykupem gruntów.
Dla odcinka Przeworsk – Korczowa wydano jedynie wskazanie lokalizacyjne, co oznaSêdziszów M³p. 23.04.2007 r.
cza brak uzgodnienia jej przebiegu.
Konwent Wójtów i Burmistrzów
Autostrada w naszej gminie prowadziæ
Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego.
bêdzie przez tereny Borku Wielkiego, Boreczku, Wolicy Piaskowej, Krzywej i Czarnej
Pan Jerzy Polaczek Minister Transportu
Sêdz., ³¹cznie przez 815 dzia³ek, a jej trasê
Dotyczy: skomunikowania planowanego wêz³a autostrady A-4 „Ropczyce – Sêdziszów”
wskazuj¹ ju¿ betonowe s³upy posadowione
z drog¹ krajow¹ nr 4.
w liniach rozgraniczaj¹cych. W tym wydzielonym obszarze znajd¹ siê jezdnie, pasy awaDecyzja Wojewody Rzeszowskiego o ustaleniu lokalizacji autostrady p³atnej A-4 nr 2/
ryjne, pas rozdzia³u, pobocza, drogi zbior98 z dnia 28.12.1998 r. ustala lokalizacjê wêz³a „Ropczyce – Sêdziszów” w km. 551 + 945,
cze umo¿liwiaj¹ce dostêp do pól i zabudostanowi¹cego powi¹zanie autostrady z istniej¹c¹ drog¹ powiatow¹ nr 1225 relacji Kawañ le¿¹cych wzd³u¿ autostrady.
mionka – Sêdziszów M³p. i poprzez ni¹ z Sêdziszowem M³p. i Ropczycami.
Z wypowiedzi przedstawicieli GDDKiA
Plan województwa podkarpackiego przewiduje bezpoœrednie po³¹czenie wêz³a prowynika³o,
¿e na wszystkich g³ównych drogach
jektowanej autostrady z drog¹ krajow¹ nr 4 oddzielnym ³¹cznikiem.
krzy¿uj¹cych siê z autostrad¹ zapewniony
Równie¿ Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
zostanie bezkolizyjny ruch, dziêki budowie
Miasta i Gminy Sêdziszów M³p., przewiduje budowê nowego ³¹cznika bezpoœrednio do
wiaduktów i innych urz¹dzeñ drogowych.
drogi krajowej.
Budowa zjazdu z autostrady przewidziaGDDKiA w Rzeszowie pismem z 1 marca 2007 do Urzêdu Miejskiego w Sêdziszowie
informuje, ¿e skomunikowanie drogi samorz¹dowej z autostrad¹ A-4 nie le¿y w gestii
na jest w Borku Wielkim, a jej skomunikowaZarz¹dcy drogi krajowej lecz Zarz¹du Dróg Powiatowych w Ropczycach.
nie z drog¹ krajow¹ Nr 4 (E-40) odbywaæ siê
Realizacja przedmiotowej inwestycji przez Powiat Ropczycko-Sêdziszowski i Gminê
bêdzie, wed³ug planów GDDKiA, drog¹ poSêdziszów M³p. przekracza ich mo¿liwoœci finansowe.
wiatow¹ Kamionka – Sêdziszów M³p. Takie
Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Ropczycko – Sêdziszowskiego zwraca siê
rozwi¹zanie jest niezgodne z wczeœniejszymi
z proœb¹ do Pana Ministra o zakwalifikowanie w programie sektorowym skomunikowaza³o¿eniami Planu Zagospodarowania Wojenia projektowanej autostrady z drog¹ krajow¹ Nr 4.
wództwa Podkarpackiego i budzi sprzeciw saDroga powiatowa do której przewiduje siê w³¹czenie wêz³a, pomimo remontów
morz¹du gminnego. Uwa¿amy bowiem, ¿e
jakie by³y przeprowadzone w latach ubieg³ych nie jest w stanie przyj¹æ obci¹¿enia i
ruch z autostrady powinien odbywaæ siê ³¹czninatê¿enia ruchu, szczególnie pojazdów ciê¿kich TIR, jaki pojawi siê w przypadku urukiem nosz¹cym charakter drogi wojewódzkiej,
chomienia przedmiotowego wêz³a komunikacyjnego.
biegn¹cym poza obszarem zabudowanym.
Na drodze tej istnieje strze¿ony przejazd kolejowy, ponadto w koñcowym odcinku
Stanowisko w tej sprawie, z inicjatywy Burmiprzebiega ona prawie przez centrum miasta Sêdziszów M³p w¹skimi ulicami.
strza Sêdziszowa M³p. zaj¹³ Konwent Wójtów i
Skierowanie tak du¿ego ruchu na drogê powiatow¹ spowoduje degradacjê tej drogi
i zwiêkszy bardzo uci¹¿liwoœæ dla mieszkañców Sêdziszowa M³p. i Borku Wielkiego.
Burmistrzów Powiatu Ropczycko-SêdziszowWobec powy¿szego prosimy o do³o¿enie wszelkich starañ celem pozytywnego za³atwienia
skiego (treœæ stanowiska obok).
sprawy.
W drugiej czêœci spotkania obecni na sali
Otrzymuj¹:
mieszkañcy zadawali pytania przedstawicie- Pan Zygmunt Cholewiñski – Marsza³ek Województwa Podkarpackiego
lom GDDKiA, MBI oraz rzeczoznawcom ma- Pani Ewa Draus – Wojewoda Podkarpacki
j¹tkowym. G³ównie dotyczy³y one nieprawi- Pan Wies³aw Kaczor – Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad –
d³owoœci w procedurze utrwalania granic
Oddzia³ w Rzeszowie.
(zdaniem niektórych w³aœcicieli dzia³ek) oraz
- Pan Kazimierz Moskal – pose³ na Sejm RP
wysokoœci odszkodowania za nieruchomo- Pan Zbigniew Chmielowiec - pose³ na Sejm RP
œci przeznaczone pod budowê autostrady.
- Pan Stanis³aw O¿óg – pose³ na Sejm RP
(ci¹g dalszy na str. 4)
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Rada Miejska w Sêdziszowie M³p. VII Sesjê w bie¿¹cej kadencji odby³a w ostatnim dniu maja br.
Podjêto ³¹cznie osiem uchwa³ w tym m.in. uchwa³ê w sprawie przejêcia przez Gminê cmentarza w
Sêdziszowie M³p. wraz z dzia³kami pod jego poszerzenie. Ponadto na wniosek PGKiM oraz WF
zatwierdzono nowe ceny wody i œcieków.
1.

Uchwa³a w sprawie nabycia nieruchomoœci gruntowej.
Rada wyrazi³a zgodê na nabycie w drodze
darowizny od Parafii Rzymsko-Katolickiej
w Sêdziszowie M³p. cmentarza obejmuj¹cego dzia³kê 1301 o pow. 3,14 ha oraz terenów przeznaczonych pod budowê nowego cmentarza wraz z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹, które stanowi¹ trzy dzia³ki o
³¹cznej powierzchni 6,40 ha. Po spisaniu
aktu notarialnego cmentarz w Sêdziszowie M³p. funkcjonowa³ bêdzie jako komunalny.
2. Uchwa³a w sprawie zmiany bud¿etu
gminy na 2007 r.
Zwiêkszono dochody bud¿etu o kwotê
407.035 z³ z przeznaczeniem na:
a) wykonanie œcie¿ki przyrodniczo-dydaktycznej w parku „Buczyna” w Górze
Ropczyckiej – 42.335 z³,
b) inwentaryzacjê nagrobków na cmentarzu w Sêdziszowie M³p. – 55.000 z³,
c) przebudowê ul. Piekarskiej w Sêdziszowie M³p. – 300.000 z³.
3. Uchwa³a w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodê i
zbiorowego odprowadzania œcieków
oraz dop³at do 1 m3 œcieków.
Na wniosek PGKiM Sp. z o.o. w Sêdziszowie

M³p. zatwierdzono taryfy na wodê oraz œcieki.
Nowe ceny zaczn¹ obowi¹zywaæ od 1 lipca
br. i wynosiæ bêd¹ odpowiednio:
a) za 1 m 3 wody dostarczanej z SUW-u w
Sêdziszowie M³p. dla Sêdziszowa M³p.,
Borku Wielkiego, Boreczku, Cierpisza,
Czarnej Sêdz., Wolicy £ugowej, Wolicy
Piaskowej, Zagorzyc
gospodarstwa domowe – 2,29 z³
(poprzednio – 2,27 z³),
pozostali odbiorcy – 2,70 z³ (poprzednio – 2,61 z³),
b) za 1 m3 œcieków odprowadzanych kanalizacj¹ sanitarn¹ do oczyszczalni œcieków w Sêdziszowie M³p.:
gospodarstwa domowe – 2,91 z³
(poprzednio – 2,67 z³),
pozostali odbiorcy – 3,79 z³ (poprzednio – 3,21 z³),
4. Uchwa³a w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodê.
Uchwa³¹ t¹ zatwierdzono taryfy za wodê z
sieci wodoci¹gowej zasilanej przez ujêcie
wody WF „PZL-Sêdziszów” S.A.
Cena 1 m3 wody od 1 lipca br. wynosiæ bêdzie :
a) gospodarstwa domowe – 2,29 z³,
b) gospodarstwa domowe (odbiorcy posiadaj¹cy umowne uzgodnienia z dy-

rekcj¹ zak³adu i organami administracji pañstwowej) – 2,09 z³,
c) pozostali odbiorcy – 2,37 z³.
Wytwórnia Filtrów nie podnios³a cen za
wodê.
5. Uchwa³a w sprawie zatwierdzenia taryf
zbiorowego odprowadzania œcieków.
Uchwa³¹ zatwierdzono taryfy za zbiorowe
odprowadzanie œcieków do oczyszczalni œcieków Wytwórni Filtrów „PZL-Sêdziszów” S.A.
Cena 1 m 3 œcieków od 1 sierpnia br. wynosiæ
bêdzie dla instytucji i firm - 3,19 z³ (poprzednio 2,95 z³)
6. Uchwa³a w sprawie wzniesienia pomnika.
Rada wyrazi³a zgodê na wzniesienie przed
budynkiem Gimnazjum w Zagorzycach
Górnych pomnika por. Karola Chmiela –
patrona tej szko³y.
7. Uchwa³a w sprawie zmiany w uchwale
Nr XXIX/287/06 Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p. z dnia 14 marca 2006 r.
w sprawie przyjêcia Statutu Zwi¹zku
Gmin Doliny Wielkopolki i Tuszymki.
Rada zaakceptowa³a zmianê siedziby Zwi¹zku z ul. Krisego na Rynek 7 w Ropczycach.
8. Uchwa³a w sprawie przyst¹pienia do
zmiany studium w obrêbie Gminy Sêdziszów M³p.
Na wniosek Gospodarstwa Rolnego w Górze Ropczyckiej Rada postanowi³a o przyst¹pieniu do zmiany w Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta i Gminy Sêdziszów
M³p. Zmian¹ zostan¹ objête tereny o powierzchni ok. 100 ha po³o¿one w Górze
Ropczyckiej pomiêdzy drog¹ krajow¹ nr 4
a drog¹ powiatow¹. Obecnie w Studium
grunty te maj¹ przeznaczenie jako tereny
rolne z dopuszczeniem zabudowy siedliskowej, po zmianie bêd¹ one mia³y charakter
wy³¹cznie rolny.
Sekretarz Gminy – Jan Maroñ

Budowa autostrady A-4
coraz bli¿ej
(ci¹g dalszy ze str. 3)
Jakkolwiek nikt nie negowa³ wyceny nieruchomoœci gruntowych (oferowana cena oko³o 125 tys. z³/ha), to zdecydowanie kwestionowano sporz¹dzone przez rzeczoznawców
wyceny budynków mieszkalnych i gospodarskich uznaj¹c zaproponowane odszkodowanie za nazbyt niskie.
Wszyscy natomiast podkreœlali znaczenie autostrady dla rozwoju gospodarczego
regionu. Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e zostanie
wybudowana przed mistrzostwami Europy
w pi³ce no¿nej z uwzglêdnieniem oczekiwañ
w³aœcicieli nieruchomoœci, a dofinansowanie unijne nie odbêdzie siê kosztem œrodków na inwestycje samorz¹dowe.
El¿bieta Œwiniuch
Zastêpca Burmistrza
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Sala gimnastyczna w szkole w Czarnej Sêdziszowskiej z trudem pomieœci³a zainteresowanych budow¹ autostrady A-4.
Fot. (2) J. Maroñ
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Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum
w Sêdziszowie M³p.

Budowa ³¹cznika pomiêdzy ulicami Sienkiewicza i Pi³sudskiego

Przy sêdziszowskim Gimnazjum trwa budowa hali sportowej o wymiarach 25,40 x 36,80 m. Wraz z hal¹ budowane
jest zaplecze techniczno socjalne, infrastruktura techniczna
oraz elementy zaplecza technicznego. Nowe budynki funkcjonalnie po³¹czone s¹ z istniej¹cymi budynkami gimnazjum.
Wymiary zaplecza: 40 x 12 m.
Powierzchnia zabudowy: 1 673,00 m 2.
Kubatura 4 912,00 m 3.
Wykonawca: PPHiU „BUDOIMPEX”, 39-218 Straszêcin 295 D
Kwota: 4 287 336,44 z³
Termin wykonania: 30.10.2007 r.

Wykonana zosta³a nowa nawierzchnia asfaltowa na podbudowie z t³ucznia na odcinku 112 mb.
Wykonawca: PDM S.A. Dêbica
Kwota: 38 709,50 z³

Remont Szko³y
Podstawowej w Bêdziemyœlu

Remont ulicy Dzia³kowej
Na ulicy Dzia³kowej wykonana zosta³a nowa nawierzchnia asfaltowa na
podbudowie z t³ucznia na odcinku 450 mb.
Wykonawca: PDM S.A. Dêbica
Kwota: 79 568,40 z³

Remont ulicy S³onecznej

Ruszy³ remont Szko³y Podstawowej w Bêdziemyœlu. Zakres remontu obejmuje wymianê stropów drewnianych na
¿elbetowe, wykonanie nowych instalacji wod-kan., c.o. i elektrycznej, a tak¿e wymianê okien, pokrycia dachowego, docieplenie œcian zewnêtrznych, wykonanie elewacji budynku, wykonanie posadzek, malowanie.
Wykonawca: FBH „RAK”, 35-213 Rzeszów, ul. Dêbicka 107
Kwota: 716 761,97 z³
Termin wykonania: 31.08.2007 r.

Ulica S³oneczna uzyska³a now¹ nawierzchniê asfaltow¹ na podbudowie
z t³ucznia na odcinku 700 mb.
Wykonawca: DROGBUD Sp. z o.o. Rudna Ma³a
Kwota: 112 004,24 z³
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ds. Usuwania Skutków Powodzi Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów.

lopole – Ró¿anka oraz zaliczenie do kategorii dróg powiatowych obecnej drogi gminnej Broniszów – Szkodna.

Rondo w Ropczycach
Dobieg³y koñca prace przy budowie
ronda w Ropczycach, na skrzy¿owaniu ulic
œw. Barbary, Wyszyñskiego i Ks. Zwierza. Inwestycja ta zrealizowana zosta³a w ramach
II edycji Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach. Œrodki na budowê ronda pochodz¹ z bud¿etu Powiatu
w ³¹cznej wysokoœci 75% wartoœci inwestycji. Pozosta³e 25% wartoœci poniesionych
kosztów to udzia³ Gminy Ropczyce na mocy
zawartego porozumienia. Kwota zakontraktowana w zawartej umowie na inwestycjê wynios³a ok. 408 000,00 z³.
W ZAKRESIE DRÓG

INWESTYCJE
W oparciu o opracowan¹ w kwietniu
br. koncepcjê zabudowy istniej¹cego strychu w budynku Starostwa Powiatowego w
Ropczycach – zarz¹d prowadzi procedury
w oparciu o ustawê o zamówieniach publicznych na opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na „Zabudowê
istniej¹cego strychu nieu¿ytkowego budynku starostwa”, z przeznaczeniem na bursê
dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych,
³¹cznie z wykonaniem dŸwigu osobowego
zlokalizowanego od strony pó³nocnej budynku.

PRZETARGI
Starostwo Powiatowe odda³o do u¿ytku
most w Zagorzycach
W maju br. zakoñczono prace przy przebudowie mostu na potoku Budzisz w m. Zagorzyce w ci¹gu drogi powiatowej Nr 1 341
R Zagórzyce – Bystrzyca wraz z dojazdami
oraz odcinkowym ubezpieczeniem koryta
potoku. Roboty budowlane by³y prowadzone w dwóch etapach.
Etap pierwszy obejmowa³: wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej, rozebranie podk³adu drogi, rozbiórkê pomostu
drewnianego wraz z balustrad¹, rozbiórkê dŸwigarów stalowych, rozbiórkê podpory drewnianej i betonowej.
Etap drugi budowy obejmowa³ wykonanie
robót ziemnych wraz z przygotowaniem
fundamentów, wykonanie zbrojenia i szalunków pod œciany noœne mostu, monta¿ konstrukcji stalowej wraz z zabezpieczeniem konstrukcji pow³ok¹ antykorozyjn¹, wykonanie p³yty pomostu z pow³ok¹ izolacyjn¹, ustawienie krawê¿ników
kamiennych, monta¿ balustrady, wykonanie nasypów, umocnienie skarpy, wykonanie dojazdów i zjazdów, oznakowanie poziome a tak¿e zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni mostu. Jednoczeœnie prowadzone by³y prace przy regulacji koryta i usuwaniu drzew i krzewów.
Po przebudowie most posiada nastêpuj¹ce parametry: szerokoœæ jezdni 5,0 m, pobocza o szerokoœci 0,75 m, szerokoœæ chodnika 1,25 m po obu stronach jezdni. Dopuszczalna masa ca³kowita pojazdów przeje¿d¿aj¹cych przez ten most to 40 T.
Ca³kowity koszt inwestycji wyniós³
696 354,79 z³. Budowa mostu zosta³a sfinansowana w ca³oœci ze œrodków na usuwanie
skutków powodzi pozyskanych przez Starostwo Powiatowe. Wykonawc¹ prac budowlanych by³a firma F.P.H.U „REMOST” w Dêbicy.
Œrodki finansowe na budowê mostu
uda³o siê uzyskaæ dziêki staraniom Starostwa Powiatowego w Ropczycach z Biura
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Zarz¹d og³osi³ przetarg nieograniczony
na wykonanie nawierzchni w ci¹gu dróg
powiatowych:
u Nr 1 286R Anastazów – Skrzyszów w m.
Skrzyszów na d³ugoœci 300 m, podczas
robót zostanie po³o¿ona nowa warstwa
asfaltu (profilowana i œcieralna), zostanie uregulowane pobocze, zdemontowane zostan¹ bariery ¿elbetonowe a w ich
miejsce zostan¹ zamontowane nowe bariery stalowe. Zostan¹ przeprowadzone
prace remontowe w zakresie wykonania
nowej nawierzchni i poboczy, a tak¿e
renowacja rowów w ci¹gu dróg Nr 1
340R Bystrzyca – Nowa Wieœ w m. Wiœniowa na d³ugoœci 300 m, jak równie¿ w
ci¹gu ulicy powiatowej Nr 1 360R Ogrodniczej w Ropczycach na d³ugoœci 350 m.
u Zosta³a równie¿ podjêta decyzja o og³oszeniu przetargu na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 342 R
Sêdziszów M³p. – Zagorzyce – Wielopole
Skrz.”.
Starostwo Powiatowe na bie¿¹co prowadzi prace, dotycz¹ce przebudowy przepustów, likwidacji wyrw i zniszczeñ powsta³ych w wyniku powodzi w ci¹gu drogi Gnojnica – Broniszów w m. Broniszów. Prace te
s¹ prowadzone na d³ugoœci 30 m. Trwaj¹
równie¿ prace w ci¹gu drogi Dêbica – Wielopole Skrz. m. Brzeziny. Przebudowie podane zosta³y trzy przepusty które uleg³y za³amaniu. Œrodki na wykonanie tych prac
pochodz¹ z funduszy na likwidacjê szkód
powodziowych.
Ponadto informujemy, ¿e na bie¿¹co
Starostwo prowadzi prace na drogach powiatowych przy wycince zakrzaczeñ, które
wykonywane s¹ przez 4 pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych w Starostwie Powiatowym w Ropczycach.
Zarz¹d na wniosek wójta Wielopola
Skrz. podj¹³ dzia³ania zmierzaj¹ce do pozbawienia kategorii drogi powiatowej Wie-

Zarz¹d og³osi³ przetarg nieograniczony
na zakup sprzêtu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w
ramach II etapu realizacji projektu pn. „Eurz¹d. Infrastruktura spo³eczeñstwa informacyjnego w Powiecie Ropczycko-Sêdziszowskim„ zgodnie z harmonogramem.
Przetarg obejmuje zakup serwera z oprogramowaniem, oprogramowanie do elektronicznego obiegu dokumentów, podpis
elektroniczny, wyposa¿enie telecentrów (5
komputerów, drukarka, rzutnik multimedialny) oraz 2 infokioski. £¹czny koszt zadania szacuje siê na kwotê 158 677, 90 z³, udzia³
œrodków w³asnych Starostwa to wartoœæ 25%
inwestycji.

GOSPODARKA
NIERUCHOMOŒCIAMI
Zarz¹d og³osi³ przetarg nieograniczony
na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej dla
Gminy Ostrów, obrêby: Borek Ma³y, Kozodrza, Ostrów i Skrzyszów. Modernizacja
ewidencji gruntów i budynków ma byæ zakoñczona do 2010 roku, poniewa¿ przez
teren gminy Ostrów przebiegaæ bêdzie autostrada. Koszt zadania wynosiæ bêdzie ok.
700 000 z³.
30 maja 2007 r. odby³a siê VIII Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego. Podczas sesji podjête zosta³y
nastêpuj¹ce uchwa³y:
u Uchwa³a Nr VII/45/2007 w sprawie zmiany uchwa³y w³asnej Nr V/33/2007 z dnia
15 marca 2007 r. okreœlaj¹cej zadania z
zakresu rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej osób niepe³nosprawnych, na które
przeznacza siê œrodki z PFRON w 2007 r.
u Uchwa³a Nr VII/46/2007 w sprawie
uchwalenia Programu Wspó³pracy Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi
podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ
po¿ytku publicznego na 2007 rok.
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Program ten okreœla zasady, zakres i formy
wspó³pracy oraz propozycjê dla wszystkich organizacji wyra¿aj¹cych wolê wspó³pracy w dzia³aniach na rzecz powiatu i jego mieszkañców. Podstawowymi korzyœciami p³yn¹cymi z takiej wspó³pracy jest miêdzy innymi: umocnienie w spo³ecznoœci poczucia odpowiedzialnoœci za siebie i swoje
otoczenie, budowanie spo³eczeñstwa obywatelskiego poprzez aktywizacjê spo³ecznoœci lokalnych,
wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektownych dzia³añ dziêki dobremu rozpoznaniu wystêpuj¹cych potrzeb. W chwili obecnej na terenie Powiatu dzia³a blisko 150 stowarzyszeñ o ró¿nym
zakresie dzia³ania.
u Uchwa³a Nr VII/47/2007 w sprawie wyra¿enie zgody na zbycie nieruchomoœci.
Rada Powiatu podjê³a uchwa³ê o wyra¿eniu
zgody na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej
po³o¿onej w ¯d¿arach, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako dzia³ka o pow. 0.94 ha, stanowi¹ca w³asnoœæ powiatu. Poprzednio w³aœcicielem
nieruchomoœci by³o Przedsiêbiorstwo Produkcji
Materia³ów Drogowych z Rzeszowa Sp. z o.o. zajmuj¹ca siê eksploatacj¹ i przerobem kruszywa. W
sk³ad nieruchomoœci wchodzi: piêtrowy budynek
administracyjny, budynek warsztatowy, budynek
drewniany – typu szwedzki, w³asny transformator. Dzia³ka jest utwardzona p³yt¹ betonowa oraz
ogrodzona siatk¹. Ca³oœæ wzniesiona zosta³a w
latach 70-tych.
u Uchwa³a Nr VII/48/2007 w sprawie uchylenia uchwa³y w³asnej.
u Uchwa³a Nr VII/49/2007 w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie porozumienia z Gmin¹ Ostrów dotycz¹cej przekazania realizacji zadañ w³asnych powiatu
w zakresie drogownictwa.
u Uchwa³a Nr VII/50/2007 w sprawie
uchwalenia stanowiska budowy drogi ³¹cznika pomiêdzy projektowan¹ autostrad¹ A-4 a obecn¹ drog¹ krajow¹. Poni¿ej przedstawiamy:

STANOWISKO
Rady Powiatu
Ropczycko-Sêdziszowskiego z dnia 30
maja 2007 r.
W zwi¹zku z planowan¹ budow¹ autostrady
A-4 od Krakowa do Korczowej zlokalizowanej w
czêœci na gruntach naszego Powiatu – po³o¿onych
w gminach Ostrów i Sêdziszów M³p., Rada Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego wnosi o równoczesne zaprojektowanie i wybudowanie drogi ³¹cz¹cej projektowan¹ autostradê z drog¹ krajow¹ nr 4.
Planowany wêze³ autostrady na terenie naszego Powiatu znajduje siê w obrêbie drogi powiatowej Sêdziszów M³p. – Kamionka w odleg³oœci
oko³o 4 km od trasy obecnej drogi E-4 Przemyœl –
Kraków. Obecnie droga powiatowa Sêdziszów
M³p. – Kamionka, która musia³aby s³u¿yæ za
dojazd do autostrady, przebiega przez tereny zabudowane oraz przez centrum miasta Sêdziszów
M³p., gdzie brak jest mo¿liwoœci jej poszerzenia.

Ponadto krzy¿uje siê poziomo z lini¹ kolejow¹
relacji Kraków – Przemyœl.
Postulowana do budowy droga ³¹czy³aby autostradê z drog¹ krajow¹ i winna mieæ kategoriê
drogi krajowej i jako taka powinna byæ zrealizowana w programie budowy autostrady.
Budowa autostrady musi uwzglêdniaæ chocia¿ w minimalnym stopniu koniecznoœæ dostosowania dojazdu do wêz³ów i likwidacji uci¹¿liwoœci z tego wynikaj¹cych.
Dlatego jedynym wyjœciem z sytuacji jest wybudowanie nowego bezkolizyjnego ³¹cznika przebiegaj¹cego po gruntach gminy Sêdziszów M³p. i
gminy Ropczyce.
Trasy ³¹cznika s¹ ustalone w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania terenu dla gmin Sêdziszów M³p. i Ropczyce oraz w
planie wojewódzkim.
W zwi¹zku z tym, ¿e samorz¹dów nie staæ na
wykonanie takiej inwestycji wnosimy o zaprojektowanie i wykonanie nowego ³¹cznika przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad.
Komentarz Józefa Rojka – Starosty Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego do przyjêtego powy¿ej Stanowiska Rady Powiatu:
- Zupe³nie niew³aœciwym rozwi¹zaniem jest
aby po³¹czenie drogi krajowej z autostrad¹ mo¿liwe by³o jedynie poprzez wykorzystanie istniej¹cej
drogi powiatowej biegn¹cej przez miasto Sêdziszów
M³p., przejazd kolejowy poziomy i dalej do wêz³a
autostradowego w Borku Wielkim.
Droga powiatowa, o której mowa nie jest przygotowana tak pod wzglêdem noœnoœci jak te¿ szerokoœci do przejêcia ciê¿kiego ruchu ko³owego. Niezale¿nie od tego modernizacja trasy kolejowej Kraków – Medyka, któr¹ zamierza siê przeprowadziæ
w najbli¿szym czasie wyeliminuje mo¿liwoœæ przejazdu poziomego przez tory kolejowe, a budowa
wiaduktu czy tunelu w tym miejscu nie jest
mo¿liwa.
Koncepcja uparcie forsowana przez Generaln¹
Dyrekcjê Dróg i Autostrad nie jest do przyjêcia, tak¿e ze wzglêdu na to, ¿e stwarza ogromn¹ uci¹¿liwoœæ i zagro¿enie dla mieszkañców tej okolicy.
Mam nadziejê, ¿e podjête dzia³ania przez zainteresowane samorz¹dy miast i gmin naszego
powiatu w tym zakresie przynios¹ satysfakcjonuj¹ce rozwi¹zanie.

POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
Powiatowe Centrum Interwencji Kryzysowej
25 maja 2007 r. zosta³a oddana do u¿ytku siedziba Powiatowego Centrum Interwencji Kryzysowej, który mieœci siê przy
Domu Pomocy Spo³ecznej w Lubzinie, pod
adresem 39-102 Lubzina 47.
Dy¿ury specjalistów Oœrodka pe³nione
s¹: 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

godziny 15:30 do 17:30.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr 17
22 12 566 lub 17 22 10 048.
Oœrodek rozpocz¹³ funkcjonowanie w
strukturach Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Ropczycach od 1 kwietnia 2001 r.
Pod wzglêdem lokalowym placówka dysponuje biurem administracyjnym, pokojem
pracy z dzieckiem, w którym mog¹ odbywaæ siê czynnoœci procesowe z ofiarami przestêpstw oraz inne dzia³ania terapeutyczne,
pokojem mieszkalnym 2-3 osobowe na 12
miejsc noclegowych wraz z ³azienkami przystosowanymi pod potrzeby osób niepe³nosprawnych oraz pokój do pracy grupowej,
kuchni i pralnia. Ogólna powierzchnia lokalowa wynosi ok. 300 m2 . Budynek spe³nia
wysokie standardy.
Wa¿nym miejscem oœrodka jest pokój
przes³uchañ dla dzieci. Prowadzone w nim
bêd¹ rozmowy psychologa z dzieæmi, które
np. by³y œwiadkami przemocy w rodzinie. W
tym pomieszczeniu panuje przyjazna atmosfera, dziêki czemu dziecko nie prze¿ywa takiego stresu jak podczas zeznañ. Ca³a rozmowa jest rejestrowana przez dyskretnie
zamontowan¹ kamerê. Zaœ na ¿ywo obserwowaæ j¹ mog¹, dziêki lustru weneckiemu
sêdzia, prokurator i adwokat.
- Ci którym przyjdzie korzystaæ z oœrodka, bêd¹ mieli tu œwietne warunki. Budynek
spe³nia wysokie standardy – chwali³ podczas
uroczystoœci pose³ RP Kazimierz Moskal.
Budowa oœrodka rozpoczê³a siê w 2004 r.
Koszt inwestycji wyniós³ 2 mln z³. Pieni¹dze
na inwestycjê pochodzi³y z bud¿etu powiatu, województwa i PFRON-u.
Zarz¹d zatwierdzi³ zasady udostêpniania
urz¹dzeñ pomocniczych i sprzêtu rehabilitacyjnego w ramach programu pn. „Program
ograniczania skutków niepe³nosprawnoœci.” W
przypadku udostêpnienia sprzêtu o wartoœci przekraczaj¹cej wysokoœæ przeciêtnego
wynagrodzenia, jednak nie wiêkszej ni¿ 8 000
z³ zabezpieczenie stanowiæ bêdzie porêczenie z³o¿one przez inn¹ osobê osi¹gaj¹c¹
miesiêczny dochód w wysokoœci co najmniej
500 z³ netto. Z kolei udostêpnienie sprzêtu
o wartoœci powy¿ej 8 000 z³ porêczne przez
osobê osi¹gaj¹c¹ miesiêczny dochód w wysokoœci co najmniej 1 000 z³ netto lub osób,
których ³¹czny dochód wynosi co najmniej
1 000 z³ nett, o potwierdzone zaœwiadczeniem z ostatnich trzech miesiêcy.
Inne
Z okazji Dnia Samorz¹du Terytorialnego w ramach VII edycji plebiscytu „Podkarpacka Nagroda Samorz¹dowa”, który przebiega³ pod has³em „Nasz Powiat na rzecz
ekorozwoju” na uroczystym spotkaniu w
Rzeszowie kapitu³a konkursu nominowa³a
5 powiatów z woj. Podkarpackiego do tej
nagrody. W gronie tym nominowany zosta³
równie¿ Powiat Ropczycko-Sêdziszowski.
Inf. w³asna
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wiat jest podzielony, nie ulega w¹tpliwoœci. Faceci uparcie twierdz¹, ¿e ca³e
z³o pochodzi od kobiet, a oczywista tego
praprzyczyna wywodzi siê z rajskiego ogrodu.
Wszystkie nieszczêœcia œwiata, chocia¿by nawet spowodowane przez ród mêski, zosta³y przez
kobiety sprytnie i perfidnie sprokurowane. Nie,
absolutnie nie! Œwiat bez mê¿czyzn by³by bajkowo spokojny i sensownie urz¹dzony, oponuj¹
kobiety, okopuj¹c siê po swojej stronie. Ale oto
doroœli obu p³ci zwieraj¹ szyki i dalej¿e na
dzieci i m³odzie¿, ci
zaœ nie zostaj¹ d³u¿ni, uto¿samiaj¹c
œwiat doros³ych z cynizmem i zdrad¹ m³odzieñczych idea³ów.
Nie przeszkadza im to
wszak¿e, w tworzeniu
nowych sojuszy, a to
wieœ przeciwko miastu, wykszta³ciuchy
kontra robociuchy, bogaci przeciwko biednym, salon kontra moher,
zmotoryzowani kontra piesi, ekolodzy kontra
G8, postêpowcy kontra zastojowcy, a ominiêcie „homo kontra hetero” by³oby równoznaczne z automatycznym zapisaniem siê do rozgrywki: dzisiejsi kontra niedzisiejsi (wczorajsi?).
Wszystkie te dywagacje wartaj¹, by je o
d… b¹dŸ cztery litery – w zale¿noœci od tego,
czy siê trafi na wulgarnych, czy dobrze u³o¿onych – rozbiæ. Prawdziwa linia podzia³u biegnie zupe³nie gdzie indziej, za nic maj¹c wymienione wczeœniej sztuczne klasyfikacje. To
linia stara, jak rodzaj ludzki, przy której
wszystkie inne to zaledwie drobne, nieistotne
pêkniêcia. Powiem wiêcej, osobnicy znajduj¹cy siê po obu stronach tej linii s¹ tak dalece
odmienni, ¿e œmia³o mo¿na by ich zaklasyfikowaæ jako osobne podgatunki homo sapiens.
Jednym lub drugim cz³owiek siê po prostu rodzi i zostaje nim a¿ do œmierci. Obydwa typy
wspólnie koegzystuj¹, najczêœciej nie zdaj¹c
sobie nawet sprawy z ró¿nic, które je dziel¹,
tak bardzo s¹ owe ró¿nice wpisane w ich wewnêtrzn¹ naturê. To frajerzy i cwaniacy. Nie
trzeba chyba dodawaæ, ¿e cwaniacy ¿yj¹ kosztem frajerów, tym zaœ zdaje siê to zupe³nie nie
przeszkadzaæ, najczêœciej zaœ w ogóle tego faktu nie dostrzegaj¹. Zreszt¹ ten uk³ad wcale
nie œwiadczy o jakiejœ specjalnej perfidii cwaniaków, oni po prostu tacy s¹. Ujmuj¹c rzecz
w skrócie, rasowy frajer to ten, któremu na czymkolwiek zale¿y, nie tylko na pe³nym brzuchu i
przyjemnym spêdzeniu czasu. Ju¿ sam ten fakt
stawia go na pozycji straconej w stosunku do
cwaniaka, któremu specjalnie na niczym,
oprócz doraŸnych przyjemnoœci, nie zale¿y, ale,
owszem, chêtnie podpina siê pod to, co frajer
zapobiegliwie sobie wypracowa³. Robi to czêsto

8

z takim wdziêkiem, ¿e w³aœnie po jego stronie
lokuje siê sympatia postronnych. Zreszt¹, cwaniak w sprytny, wrodzony sobie sposób potrafi
wykorzystaæ na swoj¹ korzyœæ wypowiedzi autorytetów, szczególnie zaœ tych, których o jego
popieranie nigdy byœmy nie pos¹dzali. Czêsto
wiêc uto¿samia siê z ewangeliczn¹ Mari¹,
która, w przeciwieñstwie do Marty, zaniechawszy krz¹tania siê i pos³ugiwania, s³ucha³a s³ów Chrystusowych, za co te¿ zosta³a
pochwalona. A jeszcze chêtniej widz¹ siê w

roli „niebieskich ptaków, które nie orz¹ i nie
siej¹, a Pan troszczy siê o nich”. Prawda, ¿e
wygodne? I sprytne. Niech wiêc frajerzy orz¹,
siej¹ i krz¹taj¹ siê, a cwaniacy i tak uznaj¹,
¿e „obrali lepsz¹ cz¹stkê”. Fajnie jest korzystaæ
z pracy frajerów. Ale o wdziêcznoœci nie ma
mowy. Przecie¿ oni lubi¹ to, co robi¹. Jeœli ¿onafrajer dwoi siê i troi, by wszystko w rodzinie
by³o na swoim miejscu, jej m¹¿, zwykle rasowy
cwaniak (bo ju¿ tak oni siê dobieraj¹: cwaniak i frajer pasuj¹ do siebie jak puzzle i przyci¹gaj¹ jak dwa bieguny magnesu) g³adko
przechodzi nad tym do porz¹dku dziennego,
bo przecie¿ „ona to lubi”, sam zaœ da dzieciom
na lody, czym ³atwo zaskarbi sobie ich g³osy,
przepraszam, sympatiê, w przeciwieñstwie do
gderliwej ¿ony, która zaoferowaæ mo¿e co najwy¿ej obiad i wci¹¿ nagania do nauki.
Jeœli m¹¿-frajer, zapobiegliwie staje na g³owie, ¿ona i tak uzna, ¿e skoro on to lubi, to
przecie¿ nadmiar przyjemnoœci w postaci kolacji ju¿ mu siê nie nale¿y.
Idea zaniechania nadmiernego „krz¹tania siê” (w dzisiejszych czasach w³aœciwszym
okreœleniem by³oby: zaniechania konsumpcjonizmu), jest oczywiœcie jak najbardziej s³uszna. £atwo j¹ jednak g³osiæ, op³ywaj¹c w dobra wypracowane przez innych. A w tym cwaniacy s¹ œwietni. Dochodzi do tego, ¿e to w³aœnie oni tych dóbr najwiêcej konsumuj¹. I nie
przeszkadza im to w zdobywaniu rz¹du dusz.
Brzmi¹ wiarygodnie i zachêcaj¹co. Mo¿esz
robiæ, co chcesz i nikt nie ma prawa ciê za nic
karaæ. Wszyscy dooko³a s¹ za ciebie odpowiedzialni, wiêc nie musisz o nic zabiegaæ. Nale¿¹
ci siê zasi³ki, zapomogi, wczesne emerytury,
naci¹gane renty. Jeœli pijesz – maj¹ utrzymywaæ twoje dzieci, ciebie zaœ leczyæ. Jeœli æpasz –
niech dbaj¹, byœ ¿y³ jak najd³u¿ej. Demolujesz

poci¹gi – niech p³ac¹. Terroryzujesz okolicê –
masz prawo do resocjalizacji.
Po co siê denerwowaæ. ¯yj bez stresu. Wyluzuj. Jutro te¿ jest dzieñ. Ju¿ oni zadbaj¹, byœ
go jakoœ prze¿y³. Kto? Frajerzy oczywiœcie. Armia frajerów, wykonuj¹ca mrówcza robotê i
podejmuj¹ca niepopularne decyzje. S¹ bardzo
upierdliwi. Czepiaj¹ siê o byle co. Cokolwiek
wymyœl¹, brzmi fatalnie: zakazy, nakazy,
zrzêdzenia, pracuj, zabiegaj, myœl o jutrze.
Nikt ich nie lubi. Czasami jednak coœ siê im
w tej genetyce poprzestawia i cwaniacy
mutuj¹. Mówi¹ od
rzeczy, o zgrozo, jakby
ktoœ ich frajerstwem
zainfekowa³. Be³kocz¹: narkotyki dla
wszystkich, oprócz
mojej córki oczywiœcie.
Wolny seks, tylko broñ
bo¿e z moj¹ ¿on¹. Liberalne prawo, lecz
moja posiad³oœæ na strze¿onym osiedlu za wysokim murem. W szko³ach luz i swoboda, lecz
mój syn w prywatnym gimnazjum z rygorem i
mundurkami. Prawo kibiców do ekspresji emocji, jak najbardziej, osobiœcie jednak wolê siedzieæ na trybunie dla VIP-ów. Nic siê jednak
nie zmieni, zbyt fajnie byæ du¿ym dzieckiem.
Czyli cwaniakiem. G³owa pe³na jest wci¹¿
nowych pomys³ów, jak ¿yæ lekko i przyjemnie.
Ostatnio proponuj¹ legalizacjê niektórych narkotyków. W imiê wolnoœci oczywiœcie. Te¿ jestem za wolnoœci¹ i to niczym nieskrêpowan¹.
Tylko, ¿e do konsumpcji takiej wolnoœci nadaj¹ siê nieliczne, dojrza³e i m¹dre jednostki.
Rozumiem i szanujê nonkonformistów chc¹cych ¿yæ po swojemu. Ale tylko tych prawdziwych, rezygnuj¹cych nie tylko z obci¹¿eñ, ale
i przywilejów wynikaj¹cych ze spo³ecznej solidarnoœci. Co to za buntownik, który na z³oœæ
mamie nie ubierze czapki, a potem, chor y, oczekuje wspó³czucia i pielêgnacji.
Póki co, w ka¿dym wiejskim sklepie mo¿na kupiæ alkohol, papierosy, a narkotyków,
choæby lekkich, nie. Dlatego, ¿e s¹ nielegalne.
Dopuœæmy je do obrotu, obni¿my ceny (taka
jest konsekwencja legalizacji), a bêd¹ dostêpne dla ka¿dego gimnazjalisty w najbardziej
zapad³ej dziurze. Ale on, oczywiœcie, dojrzale
pomyœli: „nie, to nie dla mnie, chcê ¿yæ odpowiedzialnie”. Wyka¿e tak¹ si³ê woli, jak jego
ojciec, le¿¹cy w³aœnie za sklepem w krzakach
po kilku piwach. Zawsze jednak mo¿e zapukaæ po pomoc do frajera. Gorzej, gdy któregoœ
dnia tamten pójdzie po rozum do g³owy i po
prostu nie otworzy. To jednak ma³o prawdopodobne. To osobny podgatunek, a ewolucja potrzebuje tysiêcy lat na wytworzenie nowego.
Grzegorz Bury
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W historii Polski miesi¹c maj jawi
siê nie tylko jako okres œwi¹t
narodowych i maryjnych, ale
tak¿e jako czas najœwiatlejszych
decyzji w dziejach naszego narodu. To w tym okresie rodzi siê
bowiem pierwsza w Polsce i Europie ustawa zasadnicza znana
pod nazw¹ „Konstytucji 3 Maja”.

oœwiatowych. Na ostatnim, rozstrzygaj¹cym
etapie, ich prace wspomogli równie¿ pracownicy UM w Sêdziszowie M³p, Panowie Wies³aw Wojdon i Piotr Czeladka oraz Zastêpca
Burmistrza Sêdziszowa M³p. Pani El¿bieta
Œwiniuch. Ponadto sk³ad komisji konkursowej zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹ rodzinnie
zwi¹zany z ziemi¹ sêdziszowsk¹: Pan Jacek
Adamowicz – asystent Europos³a dr. Mieczys³awa Janowskiego oraz Dyrektor RCIE w
Rzeszowie Pan Dominik £azarz.
Rozstrzygniêcia konkursowe by³y nastêpuj¹ce:
Ta pora roku jest tak¿e okresem najwiêkZ ponad tysi¹ca uczniów, uczêszczaj¹l w Sêdziszowie M³p. pierwsz¹ trójkê stanoszego w dziejach Unii Europejskiej jej rozcych do szkó³ gimnazjalnych w Sêdziszowie
wili: 1. Katarzyna Hulek; 2. Anna Przyszerzenia które objê³o równie¿ nasz kraj.
M³p, Zagorzycach i Czarnej Sêdziszowskiej,
dzia³; 3. Katarzyna Jordan
Warto wiêc pamiêtaæ i pielêgnowaæ tego
do pierwszego etapu konkursu, odbywaj¹l w Zagorzycach na podium stanêli: 1.
typu rocznice zarówno te najstarsze, œwiadcego siê w miesi¹cu maju, zg³oszona zosta³a
Marta Pêkala; 2. Katarzyna Czaja; 3. Arcz¹ce o œwietlanej przesz³oœci naszego na142 osobowa grupa gimnazjalistów, w tym
kadiusz Ziajor
rodu, jak i te najnowsze, zwi¹zane z jedno86 osób z Sêdziszowa M³p, 29 osób z Zagol w Czarnej Sêdziszowskiej finalistami zoczeniem naszych si³ i pogl¹dów we wspólnorzyc i 27 osób z Czarnej Sêdziszowskiej.
stali: 1. Rafa³ Rogala; 2. Krzysztof Basatowym dzia³aniu europejczyków, najpierw
Po pierwszym etapie konkursu do finara; 3. Dawid Przydzia³
w ramach EWG a obecnie UE.
³owej rozgrywki, przeprowadzonej w dniu
Pierwsze miejsca w poszczególnych gimJest to tym cenniejsze dla naszego regio24.05.2007 r. zakwalifikowa³o siê po 10 osób
nazjach nagrodzone zosta³y ufundowan¹
nu, i¿ ten wybór i kierunek oznacza du¿y poz ka¿dej z wy¿ej wymienionych placówek
przez EUROPARLAMENTARZYSTÊ dr Miestêp technologiczny, zarówno na szczeblu reszkolnych.
czys³awa E. Janowskiego z Rzeszowa wygionalnym, jak te¿ lokalnym. W najwiêkszym
S³owa uznania nale¿¹ siê tu dyrektorom,
cieczk¹ do BRUKSELI. Uczniowie z drugich
stopniu zwi¹zane jest to z rozwojem infraa przede wszystkim nauczycielom historii i
miejsc otrzymali nagrody BURMISTRZA
strukturalnym tego obszaru przy wsparciu
WOS, którzy w krótkim czasie, w sposób nieSÊDZISZOWA M£P., zaœ zdobywcy trzecich
œrodków UE z programów ZPORR i SPO w
zwykle profesjonalny, przygotowali organimiejsc otrzymali nagrody DYREKTORÓW
zakresie realizacji inwestycji kanalizacyjnych,
zacyjnie i technicznie ca³oœæ zakrojonej na
poszczególnych szkó³ gimnazjalnych.
wodoci¹gowych, drogowych i innych.
szerok¹ skalê przedmiotowej imprezy oœwiaPozostali finaliœci otrzymali upominki
Musi to jednak iœæ w parze z ogólnym roztowo – dydaktycznej.
ksi¹¿kowe oraz nagrody pocieszenia i pami¹twojem intelektualnym œrodowisk lokalnych.
Na wysokoœci zadania stanê³y te¿ komisje
kowe dyplomy od organizatorów w/w imW³aœnie ten aspekt ekonomiczno-historycznokonkursowe. W ich szeregach zasiedli pedaprezy, a wiêc: Biura Poselskiego w Rzeszodydaktyczny sk³oni³ pracowników referatu
godzy i dyrektorzy poszczególnych placówek
wie, Urzêdu Miejskiego w Sêdziszowie i RCIE
Urzêdu Miejskiego w Sêdziszowie
w Rzeszowie.
M³p., zajmuj¹cych siê pozyskiwaPrzy aplauzie publicznoœci zgroniem œrodków unijnych, do dzia³añ
madzonej w dniu 27.05.2007 r. w
promuj¹cych te zagadnienia wœród
ramach obchodów Dni Sêdziszonajm³odszych krêgów naszego spowa M³p. g³ówne nagrody w postaci
³eczeñstwa. Z tego te¿ wzglêdu pod
symbolicznych biletów wrêczy³ zwyprzychylnym patronatem Pos³a Parciêzcom konkursu Europose³ dr
lamentu Europejskiego dr. MieczyMieczys³aw E. Janowski. Otrzymali
s³awa E. Janowskiego z Rzeszowa
je: Katarzyna Hulek z Klêczan,
oraz Burmistrza Sêdziszowa M³p.,
Marta Pêkala z Zagorzyc oraz Rafa³
przy wsparciu organizacyjnym ReRogala z Krzywej. Gratuluj¹c wiegionalnego Centrum Informacji Eudzy uczestnikom i zwyciêzcom konropejskiej w Rzeszowie i Dyrektorów
kursu sk³adamy podziêkowania orjednostek gimnazjalnych, zorganizoganizatorom oraz sponsorom tego
Finaliœci konkursu „Mój region w UE” – Katarzyna Hulek, Rafa³ Rogala i Marta Pêkala
wano na terenie Gminy Sêdziszów
wartoœciowego przedsiêwziêcia.
wraz Burmistrzem Kazimierzem Kie³bem oraz Europos³em dr Mieczys³awem Janowskim.
M³p konkurs pod has³em „Mój reWies³aw Wojdon
gion w Unii Europejskiej”.
Fot. J. Ambrozowicz
Piotr Czeladka

W dniu 18 maja w sêdziszowskim Domu
Kultury, w ramach programu Leader +, odby³y siê I Warsztaty kulinarne dla m³odzie¿y
„Dawnych potraw smak”.
Organizatorem imprezy by³ MiejskoGminny Oœrodek Kultury w Sêdziszowie
M³p. i Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Zagorzyc
Górnych.

Warsztaty skierowane by³y do m³odzie¿y gimnazjalnej z terenu gmin: Sêdziszów
M³p., Ropczyce, Iwierzyce, Czarna. Ich celem by³o zapoznanie m³odzie¿y z zapomnianymi potrawami i degustacja przygotowanych przez nich samych potraw.
M³odzie¿ uczy³a siê wykonywania nastêpuj¹cych potraw: chleb, knedle, gomó³ki,
placki „prozioki”, groch z kapust¹, pierogi
z kapust¹ kiszon¹. Uczestnicy otrzymali przepisy wymienionych potraw i przeæwiczyli
wykonanie ka¿dej z nich po wczeœniejszym
instrukta¿u, przeprowadzonym przez Panie
z Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Zagorzycach.
W przysz³oœci planowane s¹ kolejne warsztaty promuj¹ce kuchniê regionaln¹.
(g)

M³odzie¿ bacznie obserwuje pracê gospodyñ z Zagorzyc.
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Jak co roku, mieszkañcy Sêdziszowa Ma³opolskiego, œwiêtowali dni swojego miasta. Szereg imprez przygotowanych w ramach obchodów Dni Sêdziszowa
sprawi³, ¿e ka¿dy móg³ znaleŸæ coœ dla siebie.

III Uliczny Bieg Sêdzisza
Tegoroczne Dni Sêdziszowa rozpoczê³y siê 23. maja zmaganiami
biegaczy. Chêtni, których jak zwykle nie brakuje, mogli spróbowaæ
swoich si³ podczas trzeciego ju¿ ulicznego Biegu Sêdzisza. Pogoda
dopisa³a. S³oneczne popo³udnie, pozwoli³o na sprawne przeprowadzenie zawodów i z pewnoœci¹ przyczyni³o siê do tak wysokiej frekwencji wœród zawodników. Trasa biegu tradycyjnie wiod³a ulicami
wokó³ Rynku. Uczestnicy rywalizowali w oœmiu kategoriach wiekowych. Najwiêcej emocji, zapewni³ bieg g³ówny, w którym udzia³ mogli
braæ wszyscy, niezale¿nie od wieku i p³ci. Szczególne powody do

Kategoria dziewczêta klasy IV-VI SP
1. Ewa Zawisza – SP Boreczek
2. El¿bieta Grendysa – SP Czarna Sêdziszowska
3. Maria £yszczek – Wiœniowa
Kategoria ch³opcy klasy IV-VI SP
1. Damian Przydzia³ – SP Boreczek
2. Waldemar Stawiñski – SP 3 Sêdziszów M³p.
3. Adrian Przystaœ – SP 3 Sêdziszów M³p.
Kategoria dziewczêta klasy gimnazjalne
1. Agata Kubik – Gimnazjum Sêdziszów M³p.
2. Barbara WoŸnik – Gimnazjum Iwierzyce
3. Magdalena Æwiczak – Gimnazjum Sêdziszów M³p.
Kategoria ch³opcy klasy gimnazjalne
1. Konrad Zaj¹c – Gimnazjum Czarna Sêdziszowska
2. Rafa³ Pas – Gimnazjum Czarna Sêdziszowska
3. Jakub Babiarz – Gimnazjum Sêdziszów M³p.
Kategoria kobiety bieg g³ówny
1. Danuta Zatorska – Ropczyce
2. Agata Kubik – Gimnazjum Sêdziszów M³p.
3. Joanna Sêd³ak – Czarna Sêdziszowska
Kategoria mê¿czyŸni bieg g³ówny
1. Józef Kubik – Sêdziszów M³p.
2. Dawid Siewierski – Krzywa
3. Henryk Jakubowski – Sêdziszów M³p.

Atrakcje kina „Jednoœæ”
Na starcie ch³opcy w najm³odszej kategorii wiekowej.
zadowolenia mog¹ mieæ Agata Kubik i jej tato – Józef. Agata okaza³a
siê najlepsza w kategorii gimnazjalistek, a w biegu g³ównym zajê³a
drugie miejsce wœród kobiet, natomiast pan Józef zwyciê¿y³ w biegu
g³ównym w kategorii mê¿czyzn. Zwyciêzcy otrzymali z r¹k Burmistrza
puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Oto wyniki:
Kategoria dziewczêta klasy I-III SP
1. Sabina Ró¿añska – SP Czarna Sêdziszowska
2. Joanna Zawadzka – SP Czarna Sêdziszowska
3. Joanna Dzik – SP Krzywa

Podium dla zwyciê¿czyñ wœród dziewcz¹t z klas I-III.
Kategoria ch³opcy klasy I-III SP
1. Patryk Stok³osa – SP Klêczany
2. Patryk Dryja – SP Krzywa
3. Aleksander Bieniasz – SP 2 Sêdziszów M³p.
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Kino „Jednoœæ” tak¿e mia³o swój udzia³ w tegorocznych obchodach Dni Sêdziszowa. Kilka ciekawych seansów, zorganizowanych
specjalnie z myœl¹ o tych, którzy lubi¹ spêdzaæ czas w kinie, spe³ni³o
oczekiwania widzów. Dla dzieci, przygotowano bajkê „Wpuszczony
w kana³” zaœ dla trochê starszej czêœci publicznoœci „Plac Zbawiciela”. A wszystko to za symboliczne piêæ z³otych.

Wystawa prac Ryszarda GwoŸdzia
Do wielbicieli sztuki i nie tylko, adresowana by³a wystawa retrospektywna artysty Ryszarda GwoŸdzia, otwarta 24. maja. Mieszkaj¹cy w Sêdziszowie M³p., a pochodz¹cy z Pilzna artysta, po ukoñczeniu Pañstwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie, swoje
umiejêtnoœci artystyczne poszerza³ na Akademii Sztuk Piêknych w
Warszawie, któr¹ ukoñczy³ z wyró¿nieniem. Ryszard GwóŸdŸ uprawia malarstwo, rzeŸbê i kowalstwo artystyczne. G³ównym tworzywem

Fot. (2) G. Wrona

Otwarcie wystawy prac Ryszarda GwoŸdzia.

Fot. B. Kmieæ
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jego dzie³ jest czarny d¹b, wydobywany z dna Wis³oki. Sztukê Pana
Ryszarda podziwiaæ mo¿na w Miejsko-Gminnym Oœrodku Kultury.
Wystawa tych przepiêknych dzie³ potrwa jeszcze do 20 czerwca.

Przegl¹d Artystyczny Szkó³
Kolejny dzieñ tegorocznego œwiêta naszego miasta nale¿a³ do
dzieci i m³odzie¿y. Przegl¹d Artystyczny Szkó³ to takie „sêdziszowskie juwenalia”. Na estradzie w Rynku prezentuj¹ siê m³odzi artyœci,
daj¹c popis umiejêtnoœci aktorskich, muzycznych i tanecznych. W
tym roku w prezentacjach udzia³ wziêli: cz³onkowie Polskiego Sto-

Od prawej: I wicemiss Marta Wozowicz,, II wicemiss Julita Kipka, Miss Publicznoœci Bernadeta
Dra³us.
Fot. A. Ku³ak

Dzieci ze Szko³y Podstawowej w Borku Wielkim na Rynku w Sêdziszowie.

Fot. J. Maroñ

warzyszenia na Rzecz Osób z Upoœledzeniem Umys³owym ko³o w
Sêdziszowie M³p., obydwa sêdziszowskie przedszkola, uczniowie SP
2 i SP 3 z Sêdziszowa M³p., Góry Ropczyckiej, Borku Wielkiego,
Bêdziemyœla, Krzywej, Wolicy Piaskowej, gimnazjaliœci z Sêdziszowa,
Czarnej i Zagorzyc oraz licealiœci i uczniowie ZSZ z Sêdziszowa.
Tradycyjnie, gospodarze miasta zadbali, by nikt z wystêpuj¹cych
nie odszed³ z pustymi rêkami.

Zawody wêdkarskie o Puchar
Sêdziszowa M³p.
W sobotê, 26. maja, w ramach Dni
Sêdziszowa, zorganizowano sp³awikowe
zawody wêdkarskie, które odby³y siê na
akwenie wodnym Skrzynczyna. Inicjatorem i g³ównym organizatorem zawodów
jest ko³o PZW „Amur” w Sêdziszowie M³p.
Zawody ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem wêdkarzy i nie wszyscy chêtni mog¹
wzi¹æ w nich udzia³ z powodu niewielkich rozmiarów zbiornika. St¹d plan, by
w przysz³oœci zawody organizowaæ na
wiêkszym akwenie – mo¿e na odbudowywanym zalewie w Kamionce?
Z kronikarskiego obowi¹zku odnotujmy, ¿e Puchar Sêdziszowa trafi³ w rêce
Zbigniewa Wójcika z Góry Ropczyckiej.

sukniach wieczorowych i œlubnych z kolekcji pani S³awomiry Marciniec z Broniszowa. Wœród kandydatek, z których a¿ piêæ wywodzi³o siê z Góry Ropczyckiej, by³y m.in. sztangistki czy druhna Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. Honoru sêdziszowianek broni³a jedyna mieszkanka miasta wœród wystêpuj¹cych dziewcz¹t – Magdalena Bia³orucka. Decyzj¹ jury, któremu przewodzi³ pan Marek Flis, tytu³ Miss
Sêdziszowa A.D. 2007 przypad³ 17-letniej uczennicy ZSZ w Sêdziszowie M³p. Paulinie Róg z Góry Ropczyckiej i to ona przez najbli¿szy
rok chodziæ bêdzie w glorii najpiêkniejszej. Paulina uzyska³a równie¿ tytu³ Miss Carlo di Roma, przyznany przez przedstawicielki tej
firmy kosmetycznej. Tytu³ I wicemiss zdoby³a Marta Wozowicz,, zaœ
II wicemiss – Julita Kipka. Widzowie tytu³em Miss Publicznoœci obdarowali Bernadetê Dra³us z Wielopola Skrzyñskiego, uczennicê
LO w Sêdziszowie.
q
q
q
q
q
q
q
q

Sponsorzy wyborów Miss Sêdziszowa M³p.:
HURTOWNIA CHEMICZNO-KOSMETYCZNA – Pawe³ Filipek
Marka LOOK ET – pi¿amy i koszule nocne
Firma Handlowo-Us³ugowa „AZ” – Ma³gorzata i Roman Orêziak
ZAK£AD FRYZJERSKI – Ewa Bizon
Firma kosmetyczna CARLO DI ROMA
Si³ownia HADES
Firma PROGRES – kosmetyki i bielizna
Autoryzowany Przedstawiciel Sieci PLUS – Marcin Klimek Wojciech Wszo³ek

Festyn

Zdobywca Pucharu Sêdziszowa
w wêdkarstwie Zbigniew Wójcik.

Miss Sêdziszowa M³p. 2007
Dla sympatyków uroczystych gali, na sobotê, 26. maja, przygotowano wybory Miss Sêdziszowa. Uroczystoœæ na sta³e wpisa³a siê
ju¿ w harmonogram imprez, organizowanych co roku z okazji Dni
Sêdziszowa. Jak zwykle, sala widowiskowa sêdziszowskiego Domu
Kultury pêka³a w szwach. Mieszkañcy Sêdziszowa i okolic wybierali
naj³adniejsz¹ sêdziszowiankê ju¿ po raz dziewi¹ty. Dziewiêæ uroczych i odwa¿nych dziewcz¹t, zaprezentowa³o siê w uk³adach tanecznych, koszulach nocnych i pi¿amach marki LOOK ET oraz

Tradycyjnie, Dni Sêdziszowa zakoñczy³ niedzielny
festyn na stadionie Lechii.
Wiele atrakcji, miêdzy innymi zabawy dla dzieci, pokazy ³ucznicze, wystêpy artystyczne oraz prezentacja
Miss Sêdziszowa z pewnoœci¹ pozwoli³o ka¿demu
znaleŸæ coœ ciekawego dla
siebie. Na wielki fina³ Dni
Sêdziszowa wyst¹pi³a Doda.
Jej koncert zgromadzi³ rzesze publicznoœci, nie tylko z
Sêdziszowa, ale tak¿e z okolic Dêbicy, £añcuta, Rzeszowa, Kolbuszowej czy Strzy¿owa.
Najwytrwalsi bawili siê
do póŸna na dyskotece pod
gwiazdami.
Maciej Idzik

Doda na scenie w Sêdziszowie M³p.
Fot. (2) M. Hadyœ

11

Nr 5 (124) 17 czerwca 2007 r.

Ju¿ po raz drugi w sêdziszowskim Miejsko-Gminnym
Oœrodku Kultury odby³ siê
Przegl¹d Teatrów M³odzie¿owych pod nazw¹ „Teatralny
Autograf”. Impreza, która
odby³a siê 4. czerwca, ma
szansê staæ siê jedn¹ z ciekawszych propozycji dla mi³oœników kultury w naszej okolicy.
W tym roku, przed sêdziszowsk¹ publicznoœci¹
zaprezentowa³o siê szeœæ
grup teatralnych z Rzeszowa, Wiercan, Zagorzyc i SêTeatr „Sêdziszek”
dziszowa. Wiêkszoœæ przygotowa³a spektakle z myœl¹ o najm³odszych
widzach, np. „Calineczkê”, „Jak królewna gra³a w zgadywanki, a¿ przegra³a rêkê”, czy „Elemelek” (ten ostatni spektakl zaprezentowali

Fot. B. Kmieæ
aktorzy z naszego rodzimego teatru „Sêdziszek”). By³y jednak równie¿ przedstawienia dla
starszych: „Zemsta” przygotowana przez zespó³ teatralny Gimnazjum w Zagorzycach Gór-

(...)
Chocia¿ to epoka
spe³nieñ myœli
pragnieñ
(...)
wci¹¿ biegnê ku Tobie
ku rodzinnym sadom
i na winobranie
ze wzruszeniem patrzê
„S³owo o Kraju Ojczystym”
Mieszkañcy Sêdziszowa
pamiêtaj¹ na pewno miejscowego barda poezji Edwarda
Zolowskiego. Badacze literatury tego rejonu uznali, i¿
jego „wiersze s¹ œwietn¹ lektur¹ dla mi³oœników poezji,
dla ludzi trzeŸwo myœl¹cych,
dla ludzi id¹cych naprzód” i
dlatego te¿ na terenie Podkarpacia zosta³ zaliczony w
poczet „znanych” twórców
Na scenie: pierwsza z prawej Iwona Myzia, trzecia z prawej Katarzyna Jordan.
œwiata kultury. Napisa³ wiele
Fot. Zb. aut.
utworów poetyckich, wiêkszoœæ z nich zosta³a opublikowana za ¿ycia autora, ale ostatni tom noprzedstawiæ autorkê. Iwonka to uczennica
wych wierszy „S³owa wyorane z ziemi” ukakl. IV b w Szkole Podstawowej nr 2 w Sêdziza³ siê rok po jego œmierci. /1997/
szowie M³p., dziewczynka wra¿liwa, prawie
Mijaj¹ lata. Jest rok 2007. Pod koniec
„artystyczna dusza.” Du¿o czyta, uwielbia rymaja z inicjatywy WDK w Rzeszowie zostaje
sowaæ i niejednokrotnie zdobywa³a laury w
wydany tomik poezji pt. „Mojej Rodzinie”.
ró¿nych konkursach plastycznych – organiZ jakiego powodu? Otó¿ jest on ukoronozowanych nie tylko przez szko³ê ale i inne
waniem konkursu, w którym uczestniczy³o
instytucje.
ponad 400 uczniów z ca³ego województwa.
W tym roku zadebiutowa³a w wojewódzJury ocenia³o wiersze w 4 przedzia³ach wiekim konkursie poetyckim „Moja Rodzina”
kowych, a utwory, które zdoby³y nagrody
od razu z powodzeniem. Poezja Iwonki jest
oraz prace wyró¿nione postanowiono opunaturalna, lekka, momentami refleksyjna lub
blikowaæ. Co siê okaza³o? W grupie klas III–
¿artobliwa. Spontaniczne pomys³y sugeruj¹,
IV(oko³o 200 uczestników) I miejsce zdoby¿e dla dziewczynki tworzenie to „fraszka,
³a Iwona Myzia. Kto uwa¿nie przestudiowa³
igraszka....” Przewodnicz¹ca jury – dr Zofia
artyku³ pt. „A MO¯E ZABAWA POEZJ¥ W
Brzuchowska z Uniwersytetu RzeszowskieDNIU DZIECKA?” w poprzednim numerze
go z radoœci¹ wypowiedzia³a siê na temat
Biuletynu Sêdziszowskiego, na pewno za„NIEZWYK£EJ HISTORII” wymyœlonej
chwyci³ siê jej wierszem. Wizja œwiata za 150
przez Iwonkê: „Utwór posiada w³asny klilat zachwycaj¹ca, wiêc wypada dok³adniej
mat, dynamikê i humor, a ponadto s³ychaæ
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nych, czy „Jab³ek targanie” w wykonaniu Sceny Propozycji MDK z Rzeszowa.
Sêdziszowian szczególnie musi cieszyæ, ¿e
nadal dzia³a i rozwija siê „Sêdziszek”. Po ubieg³orocznej premierze „Jaœka i diab³a” m³odzi
aktorzy: Anna Czudecka, Maria Skiba i Jan Sroka, pracuj¹cy pod kierunkiem pani re¿yser
Danuty Pado, przygotowali kolejny spektakl.
„Elemelek” wymaga³ od nich nie lada sprawnoœci, bowiem musieli zagraæ po kilka ról.
Szerszej publicznoœci pokazali siê równie¿ m³odzi aktorzy z Zagorzyc. To cieszy,
bowiem Zagorzyce od lat s³ynê³y z tradycji
kulturalnych. Starsi odchodz¹, m³odsi nie
mieli dot¹d okazji by spe³niaæ siê kulturalnie, wiêc teatr to znakomita propozycja dla
tego niezwykle bogatego w rozmaite talenty œrodowiska. Gimnazjaliœci przygotowani
przez nauczyciela Stanis³awa Skibê, wyst¹pili w klasycznym repertuarze.
Za rok kolejny Teatralny Autograf. Oby
wyst¹pi³y na nim oba rodzime teatry. A
mo¿e objawi¹ siê nastêpne?
(mb)

CO JEST ZA BRAMK¥?
Za bramk¹ br¹zow¹,
nie star¹, nie now¹,
znajduje siê rura.
Puuuszysta jak chmura.
Z³oto - niebieska, czerwona jak ró¿a.
I muszê powiedzieæ - jest taaaka du¿a.
Jest tam te¿ ma³a ka³u¿a.
I zmienia kolory.
O! S¹ te¿ tam szlachciców dwory,
potomków rycerzy.
Kto nie chce, niech nie wierzy.
I jest tam te¿ pan Kurnik .
Ale z niego chmurnik!
Zapytasz – „Dlaczego?”.
Och, mój kolego,
ja tylko o tym œni³am,
a resztê wymyœli³am!
Iwona Myzia

w nim ¿ywy, mówiony jêzyk”.
To jeszcze nie koniec niespodzianek. W
czwartej grupie wiekowej – gimnazjalnej
(ponad 90 uczestników) I miejsce zajmuje
Katarzyna Jordan – uczennica III klasy Gimnazjum w Sêdziszowie M³p. Wiersz „MAM
ŸRÓD£O SI£Y” napisany przez nastolatkê
wyró¿nia siê oryginalnoœci¹ i dojrza³oœci¹. I
znowu przewodnicz¹ca jury komentuje z
uznaniem: „Sens tego utworu odsy³a do dramatycznego procesu formownia siê osobowoœci i ambitnej walki o w³asne miejsce w
¿yciu. Tytu³owym Ÿród³em si³y jest mocny,
g³êboko prze¿ywany zwi¹zek z matk¹”. Nie
mo¿na pomin¹æ tak¿e wyró¿nienia dla Joanny Migalskiej z kl. II Gimnazjum za wiersz
„Matka”.
Czy¿by ros³y nam kolejne, „ciekawe”
poetki, sêdziszowianki – rodem?
A.P.
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ednolity strój szkolny ma spe³niæ wiele
funkcji. W za³o¿eniu Ministerstwa Edukacji Narodowej pozwoli zwiêkszyæ bez
- pieczeñstwo uczniów, bowiem utrudni
wejœcie do szko³y osobom niepo¿¹danym. Zlikwiduje równie¿ wœród m³odzie¿y animozje,
których pod³o¿em jest markowy (czytaj: drogi) strój jednych i brak takowego u innych. I
wreszcie zas³oni zbyt œmia³e dekolty i ods³oniête brzuchy niektórych uczennic.

kieszonce bêdzie umieszczony napis: Gimnazjum w
Sêdziszowie M³p. im. K.K. Baczyñskiego oraz granatowe bluzy z polaru z odpinanymi rêkawami.
Podobny strój nosiæ bêd¹ uczniowie z
Gimnazjum w Czarnej Sêdziszowskiej – tam
kolor koszulki i bluzy bêdzie granatowy. Dyrekcje obu placówek dosz³y do porozumienia, by wspólnie wybraæ producenta, co
pozwoli³o znacz¹co obni¿yæ koszty. Rodzice gimnazjalistów za koszulkê i bluzê zap³ac¹

Jeszcze parê miesiêcy temu, pomys³ ich wprowadzenia wywo³ywa³ o¿ywion¹ dyskusjê. Dzisiaj spory: wprowadzaæ czy nie, zast¹pi³ dylemat: jakie maj¹ byæ? I nie chodzi tylko o fason, ale i cenê. Parlament, uchwalaj¹c
zmiany w ustawie o systemie oœwiaty, zdecydowa³ o obowi¹zkowym jednolitym stroju szkolnym dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów.

wali siê zarówno estetyk¹ i funkcjonalnoœci¹ stroju, jak i trwa³oœci¹ oraz cen¹: koszt
ubioru zamknie siê w kwocie 50 z³.
Uczniowie sêdziszowskiej „trójki” 1. wrzeœnia stawi¹ siê do szko³y w granatowych bluzach z d³ugim rêkawem, który w cieplejsze dni
bêdzie mo¿na podwin¹æ i zapi¹æ na guzik.
Bluza na kieszonce bêdzie mieæ logo szko³y.
Rodzice wraz z nauczycielami i dyrekcj¹ ustalili, ¿e szko³a nie bêdzie zamawiaæ stroju dla

Uczniowie z Borku Wielkiego, nie czekaj¹c na ministerialny nakaz, za³o¿yli jednakowe stroje.
Fot. G. Bury

Argumenty takie ³atwiej trafia³y do doros³ych, pamiêtaj¹cych mundurki lub fartuszki ze swoich szkolnych lat, st¹d te¿ wœród
rodziców i nauczycieli pomys³ ministra edukacji zyska³ zdecydowanie wiêksz¹ liczbê
zwolenników ni¿ wœród dzieci i m³odzie¿y.
Dotychczas szko³y w ró¿ny sposób próbowa³y rozwi¹zaæ problemy, na które jednolity strój ma staæ siê lekarstwem: w czêœci
szkó³ uczniowie nosili identyfikatory, a zbyt
„rozebrane” uczennice, ubierano w fartuszki w³aœciwe dla kucharek lub sprz¹taczek
(akcja „Fartuszek na go³y brzuszek” w jednej z ³ódzkich szkó³).
Jednolity strój szkolny bêdzie obowi¹zywa³ od przysz³ego roku szkolnego, wiêc ju¿
teraz trwaj¹ konsultacje rodziców, nauczycieli i uczniów, poszukiwania producenta,
negocjowanie cen. Do fina³u zbli¿aj¹ siê prace nad strojem w sêdziszowskim gimnazjum.
– Wzór stroju zosta³ ju¿ ustalony – mówi dyrektor Gimnazjum w Sêdziszowie M³p. pani
Bo¿ena Michalska – bêd¹ to niebieskie koszulki
polo, jednakowe dla ch³opców i dla dziewcz¹t, na

w sumie 60 z³. Stroje wykona firma z Kolbuszowej. Jak podkreœla pani dyrektor Michalska, koszt ubioru w tej firmie jest o oko³o 30
z³ ni¿szy ni¿ w firmach rzeszowskich.
W³aœnie koszt, zwi¹zany z zakupem obowi¹zkowego stroju, by³ najczêœciej pojawiaj¹cym siê argumentem przeciwko jednolitym ubiorom. W sêdziszowskim Gimnazjum
rodzice maj¹ mo¿liwoœæ zap³aciæ za strój w
dwóch ratach: 30 z³ do koñca bie¿¹cego
roku szkolnego i 30 z³ do 15 paŸdziernika.
Pani dyrektor nie ukrywa, ¿e jednolity
strój pomo¿e rozwi¹zaæ w szko³ach wiele
problemów:
– Osoby obce, które pojawi¹ siê na terenie szko³y, bêd¹ od razu widoczne, a ponadto uczniowie,
przebywaj¹cy w czasie lekcji na przyk³ad na terenie miasta, bêd¹ mogli zostaæ ³atwo zidentyfikowani, chocia¿by przez Policjê.
Równie¿ uczniowie Szko³y Podstawowej
nr 2 w Sêdziszowie M³p. wiedz¹, jak ubior¹
siê do szko³y we wrzeœniu: za³o¿¹ d¿insowe
kamizelki z logo szko³y, zapinane na zamek
b³yskawiczny. Przy wyborze, rodzice kiero-

wszystkich uczniów. Rodzice indywidualnie lub
w porozumieniu z innymi rodzicami z danej
klasy musz¹ zapewniæ dzieciom szkoln¹ odzie¿,
wed³ug œciœle okreœlonego wzoru. Wybrany
zosta³ materia³ na strój i sklep, w którym rodzice mog¹ go zakupiæ. Koszt stroju powinien
zamkn¹æ siê w granicy 40 z³.
Problemu ze strojami nie maj¹ uczniowie z Borku Wielkiego. W tamtejszej podstawówce dzieci ju¿ od paru lat obowi¹zkowo ucz¹ siê w zielonych „mundurkach” (komentarz Dyrektora SP w Borku Wielkim
Grzegorza Burego do idei jednolitego stroju szkolnego poni¿ej).
Szkolne „mundurki” staj¹ siê faktem. Czy
– narzucone przez ministra – zostan¹ zaakceptowane? S¹dzê, ¿e tak. Co wiêcej, wierzê, ¿e wielu uczniów z dum¹ bêdzie je nosiæ, podkreœlaj¹c swoj¹ przynale¿noœæ do
okreœlonej spo³ecznoœci szkolnej. Jednolity
strój uczniów nie wychowa, ale z pewnoœci¹
pomo¿e zmierzyæ siê z niektórymi problemami wspó³czesnej szko³y.
Benedykt Czapka

I

chwyciæ, nie bacz¹c, z czyjej g³owy wysz³o, nie uto¿samiaj¹c go automatycznie z innymi pomys³ami
tej¿e g³owy, niezale¿nie od tego, czy nam siê podobaj¹, czy nie. W ca³ym sporze zwolennicy i przeciwnicy solidarnie omijaj¹ konkretne argumenty,
a skutek tego jest taki, ¿e s³uchanie dyskusji przyprawia o md³oœci. Czy rzeczywiœcie myœlimy, ¿e
przegadamy ka¿dy problem? Od paru ³adnych
lat s³yszê bzdurne opinie i utyskiwania ze wszystkich stron, od lewej do prawej, ¿e m³odzie¿ i dzieci
s¹ okropne i coraz gorsze. Ale przecie¿ takie s¹
dzieci, jakie geny i wychowanie dosta³y od rodziców. Œwiat m³odych jest odzwierciedleniem œwiata doros³ych. Mówienie wiêc o dzieciach, ¿e s¹ z³e,
ma tyle¿ sensu, co zwracanie siê przez matkê do
potomka per sk...synu – jest przyznaniem siê do
upadku lub k³amstwem.

Jednoczeœnie ka¿da konkretna propozycja
maj¹ca zapobiec dalszemu psuciu m³odzie¿y przez
doros³ych spotyka siê z hister ycznym sprzeciwem.
Burza kontrargumentów, ale w zamian – wci¹¿
slogany. W najlepszym razie. Bo przecie¿ legalizacja narkotyków to pomys³ przeciwników uniformizacji w szko³ach. Owszem, to prawda, ¿e m³odzie¿ mo¿na wychowaæ bez dyscypliny, mundurków, ocen, stresu – tylko, ¿e to „wy¿sza szko³a jazdy”, któr¹ posiad³a garstka talentów pedagogicznych. Kto ma to robiæ w dziesi¹tkach tysiêcy szkó³
i milionach rodzin? Najpiêkniejsze teoretycznie
rozwi¹zania nigdy nie s¹ skuteczne na masow¹
skalê. Przecie¿ prawo ni¿ej stoi od moralnoœci, a
nikt rozs¹dny nie liczy³by na to, ¿e wystarczy ona

deologizowanie wszystkiego to chyba nasza
specjalnoœæ. Pisa³em o braku pragmatyzmu
ju¿ w zesz³ym miesi¹cu, dziœ zaœ temat mundurków jest doskona³ym i aktualnym tego przyk³adem.
Trochê Ÿle siê sta³o, ¿e na pomys³ ujednolicenia stroju uczniów wpad³ tak kontrowersyjny
polityk, jak obecny minister edukacji. Wprowadzi³em w swojej szkole mundurki ju¿ wtedy, gdy
panu Romanowi nie œni³o siê nawet takie stanowisko. Mam wiêc prawo siê wypowiedzieæ. Zainteresowanych odsy³am do zesz³orocznych numerów „Biuletynu” z maja, czerwca i grudnia.
Problem sporów o strój uczniowski jest jednak
g³êbszy, ni¿ siê wydaje. No, bo co siê liczy: pomys³
czy osoba, która go proponuje? Je¿eli rozwi¹zanie
jakiegoœ problemu jest sensowne, to nale¿y je pod-

(ci¹g dalszy na str. 14)
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v Ró¿a Szylar – Czarna Sêdz. – finalistka
Prawdziwym „królem polowania” wœród
Fizyka
uczniów z naszego terenu okaza³ siê Micha³
v Micha³ Gawlik – Sêdziszów M³p. – lauGawlik z Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.
reat
Micha³ wzi¹³ udzia³ w trzech fina³ach wojeHistoria
wódzkich konkursów przedmiotowych, zdov Katarzyna Jordan – Sêdziszów M³p. –
bywaj¹c tytu³y laureata z chemii i fizyki oraz
laureatka
tytu³ finalisty z matematyki. Gimnazjaliœci z
Jêzyk angielski
Sêdziszowa œwiêcili sukcesy równie¿ w innych
konkursach: Joanna Baran
zosta³a laureatk¹ z jêzyka
angielskiego, zaœ Katarzyna
Jordan –z historii. Ponadto, jeszcze siedmioro gimnazjalistów z Sêdziszowa zosta³o finalistami z innych
przedmiotów. Dwoma finalistami mo¿e równie¿ pochwaliæ siê Gimnazjum w
Czarnej Sêdziszowskiej.
Wœród uczniów szkó³
podstawowych, na szczeblu
W poprzednim numerze Biuletynu, Czytelnicy mieli okazjê poznaæ
wojewódzkim najliczniej reJustynê Dziedzic, uczennicê Szko³y Podstawowej w Klêczanach,
prezentowani byli uczniowie Szko³y Podstawowej nr
laureatkê konkursu humanistycznego, organizowanego przez
3 w Sêdziszowie M³p. DwoPodkarpackie Kuratorium Oœwiaty. Justyna jest jedn¹ z szeœciorga
je z nich: Monika Pichla z
uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów z naszej gminy, którzy
jêzyka angielskiego i Rafa³
mog¹ poszczyciæ siê mianem laureata tegorocznych konkursów.
Pytko w konkursie matematyczno-przyrodniczym,
v Joanna Baran – Sêdziszów M³p. – lauzdobyli tytu³ laureata. To zaszczytne miano
reatka
przys³uguje równie¿ Zbigniewowi £atce ze
Jêzyk niemiecki
Szko³y Podstawowej nr 2 w Sêdziszowie M³p.
v Katarzyna Hulek – Sêdziszów M³p. – fi(konkurs matematyczno-przyrodniczy).
nalistka
Rafa³ Pytko z „trójki” zosta³ tak¿e finalist¹
Matematyka
konkursu humanistycznego. Uczniom i ich
v Micha³ Gawlik – Sêdziszów M³p. – finalista
opiekunom gratulujemy sukcesów!
Oto laureaci i finaliœci konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych na szczeblu wojewódzkim, z terenu naszej gminy:
Gimnazja:
Biologia
v Karolina Wojton – Sêdziszów M³p. – finalistka
Chemia
v Micha³ Gawlik – Sêdziszów M³p. – laureat
v Karolina Wojton – Sêdziszów M³p. – finalistka
v Jan Sroka – Sêdziszów M³p. – finalista
v Mariola Lis – Sêdziszów M³p. – finalistka
v Konrad Przydzia³ – Czarna Sêdz. – finalista

(ci¹g dalszy ze str. 13)
do utrzymania ³adu. Wznios³e idee, choæby s³uszne i g³oszone w najlepszej wierze, to jedno, a codzienne ¿ycie to drugie. Najgorzej zaœ, gdy te idee
g³osi siê cynicznie dla doraŸnych (politycznych? a
mo¿e jeszcze innych?) celów.
Dziecko ma nosiæ jednolity strój nie po to, aby
pokreœliæ tak¹ czy inn¹ postawê ideologiczn¹ swoich starszych wspó³braci, nie po to, by wymusiæ
dyscyplinê ani nawet nie po to, by zniwelowaæ
ró¿nice w statusie materialnym, lecz po to, by
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Szko³y Podstawowe:
Jêzyk angielski
v Monika Pichla – SP 3 Sêdziszów M³p. –
laureatka
Konkurs humanistyczny
v Justyna Dziedzic – Klêczany – laureatka
v Rafa³ Pytko – SP 3 Sêdziszów M³p. –
finalista
Konkurs matematyczno-przyrodniczy
v Zbigniew £atka – SP 2 Sêdziszów M³p. –
laureat
v Rafa³ Pytko – SP 3 Sêdziszów M³p. –
laureat
(b)

mog³o skoncentrowaæ siê na tym, co w szkole najwa¿niejsze: na nauce. By poczu³o siê uczniem. By
nie mia³o k³opotów z identyfikacj¹ z rówieœnikami
i szko³¹, do której uczêszcza. By mia³o poczucie
wspólnoty i równoœci szans. By nie mia³o k³opotu
ze zrozumieniem, ¿e pobyt w szkolnej ³awie to jednak co innego ni¿ przesiadywanie na ³awce przed
blokiem z rówieœnikami. Nikt chyba nie zaprzeczy,
¿e skupienie i koncentracja s¹ towarem wœród dzieci
bardzo deficytowym. I nie ma to nic wspólnego
zabieraniem wolnoœci, a wprowadzaniem re¿imu.
Dlaczego nikt siê nie oburza, gdy dziecku zapisanemu do szkó³ki karate ka¿¹ w³o¿yæ strój, którego
rola polega nie tylko na koniecznoœci sprostania
wymogom regulaminu, ale, przede wszystkim, na

Wyniki sprawdzianu

szóstoklasistów
Znane s¹ ju¿ wyniki kwietniowego
sprawdzianu uczniów klas szóstych szkó³
podstawowych. Uczniowie z naszej
gminy osi¹gnêli dobre wyniki, przekraczaj¹ce œrednie wyniki w kraju, województwie i powiecie. Œredni wynik w
naszej gminie to 27,8 pkt., w powiecie
26,5, w województwie – 26,8, zaœ œrednia ogólnopolska to 26,57 (przypomnijmy, ¿e maksymalny wynik to 40 pkt.).
Na tle ca³ego kraju, uczniowie z Podkarpacia osi¹gnêli trzeci wynik (26,84),
ustêpuj¹c jedynie uczniom z Mazowsza (27,43) i Ma³opolski (27,42).
Szczególnie zadowoleni mog¹ byæ
uczniowie i nauczyciele Szko³y Podstawowej nr 3 w Sêdziszowie, którzy kolejny
raz uzyskali najwy¿szy wynik w gminie.
W tabeli poni¿ej prezentujemy œrednie wyniki uzyskane w poszczególnych
szko³ach z terenu gminy.
SP 3 Sêdziszów M³p.
SP Boreczek
SP Kawêczyn
SP Zagorzyce Grn.
SP 2 Sêdziszów M³p.
ZS SP Wolica Piaskowa
ZS SP Góra Ropczycka
SP Krzywa
SP Borek Wlk.
SP Zagorzyce Dln.
SP Czarna Sêdz.
SP Bêdziemyœl
SP Klêczany
SP Szkodna

31,5
29,4
29,2
28,6
28,4
28,3
27,9
27,2
26,8
26,2
25,5
24,4
24,1
24,1

Wynik SP 3 w skali ca³ego kraju mieœci siê w grupie wyników bardzo wysokich. Podobny osi¹gnê³o 6,9% szkó³ w
Polsce, a wy¿szy zaledwie 3,7% szkó³.
Piêæ kolejnych szkó³ (Boreczek, Kawêczyn, Zagorzyce Grn., SP 2 Sêdziszów i
Wolica Piaskowa) mieœci siê w przedziale wyników okreœlanym jako wysoki
(12,9% szkó³ w Polsce).
(b)

budowaniu poczucia przynale¿noœci do grupy?
Czemu ma to nie dotyczyæ szko³y? Tym bardziej, ¿e
m³odzie¿ bardzo chêtnie poddaje siê uniformizacji, a strój, czy tego chcemy czy nie, to naj³atwiejsza
i bardzo skuteczna forma komunikowania siê.
A przecie¿ koniecznoœæ, powtarzam: koniecznoœæ
noszenia kapturów, s³uchawek, takich czy innych
spodni i butów, odpowiednich czapek, majtek i fryzur pod nimi, tak powszechna wœród m³odzie¿y, nie
wynika z wolnego wyboru. To te¿ przymus, jednak
jego promotorzy to cyniczni, wysokiej klasy profesjonaliœci, jakich z pewnoœci¹ nie znajdziemy w ministerstwie edukacji. Dlatego nikt nie protestuje.
Grzegorz Bury
Dyrektor SP w Borku Wielkim
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Urz¹d Miejski w Sêdziszowie M³p. oraz Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sêdziszowie M³p. przeprowadzi³ trzeci¹ ju¿ edycjê konkursu pt. „Selektywna Zbiórka Odpadów”. Konkurs ten skierowany by³ do
wszystkich szkó³ podstawowych, gimnazjów i przedszkoli z
terenu gminy i polega³ na zbiórce odpadów przeznaczonych
do dalszego przetworzenia takich jak: makulatura, szk³o bia³e, szk³o kolorowe i plastik.

Wyniki konkursu na selektywn¹ zbiórkê odpadów:

W trakcie miesiêcznego (od 01.04.2007
r. do 30.04.2007 r.) okresu trwania konkursu, m³odzie¿ z terenu gminy (3318 uczniów)
zebra³a 11583 kg makulatury, 15990 kg szk³a
bia³ego, 1902 kg szk³a kolorowego oraz 923
kg plastiku, co w sumie da³o rekordowy wrêcz
wynik 30398 kg posegregowanych odpadów.
Po zakoñczeniu konkursu i podsumowaniu wyników, okaza³o siê, ¿e zwyciêzc¹
zosta³a Szko³a Podstawowa w Szkodnej gdzie
zebrano 59,65 kg odpadów w przeliczeniu
na jednego ucznia, drugie miejsce zajê³a
Szko³a Podstawowa w Borku Wielkim z wynikiem 34,27 kg na jednego ucznia, a miejsce trzecie Szko³a Podstawowa w Zagorzycach Dolnych – 21,11 kg odpadów w przeliczeniu na jednego ucznia.
Pozosta³e szko³y równie¿ mog¹ siê poszczyciæ niez³ymi wynikami, jak chocia¿by Zespó³ Szkó³ w Wolicy Piaskowej (18,35 kg),
Gimnazjum w Zagorzycach Górnych gdzie
zebrano 17,64 kg odpadów w przeliczeniu
na ucznia i Gimnazjum w Czarnej Sêdziszowskiej z wynikiem 13,41 kg na jednego ucznia.
Pierwszych szeœæ szkó³, w których zebrano najwiêcej odpadów w przeliczeniu na
jednego ucznia otrzyma nagrody.
Ale przecie¿ nie tylko o nagrody chodzi, liczy siê udzia³ i przede wszystkim œwiadomoœæ, ¿e odpady, które m³odzie¿ szkolna
zebra³a w czasie tego konkursu nie zostan¹
odwiezione do lasów, rzek i w¹wozów.
Bardzo serdecznie dziêkujê dyrekcji i
m³odzie¿y z wszystkich szkó³, za tak aktywny
udzia³ w naszym konkursie, a zwyciêzcom
raz jeszcze gratulujê.
Robert Ocha³

Ju¿ po raz ósmy spotkali siê wêdkarze, by rywalizowaæ o Puchar Burmistrza Sêdziszowa Ma³opolskiego. Zawody, których organizacj¹ zajê³o siê Ko³o Miejsko-Gminne PZW nr 26, odby³y siê 2.
czerwca, na akwenie w Cierpiszu.

W tym roku do zmagañ przyst¹pi³o ponad czterdziestu wêdkarzy, rywalizuj¹cych w
kategoriach seniorów i juniorów. Byæ mo¿e
padaj¹cy deszcz sprawi³, ¿e uczestników by³o
nieco mniej ni¿ w latach ubieg³ych. Zawodnicy wêdki zarzucili tu¿ przed godzin¹ 8.00,
by po ponad dwóch godzinach wêdkowania
przyst¹piæ do wa¿enia zdobyczy.
W kategorii juniorów najlepszy okaza³ siê
Jakub Zawada, zaœ w kategorii seniorów – Jacek Matera. Specjaln¹ nagrodê, za najwiêksz¹
z³owion¹ rybê, otrzyma³ Zdzis³aw Ignas.

Gratulacje dla zdobywcy III miejsca – Miros³awa Hadysia.

Najbardziej emocjonuj¹cy moment zawodów – wa¿enie zdobyczy.

Zdobywcy czo³owych miejsc w obu kategoriach odebrali z r¹k Burmistrza Kazimierza Kie³ba dyplomy, puchary i nagrody
rzeczowe.
(-)
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Tradycj¹ jest, ¿e Zarz¹d Ko³a „Amur” w Sêdziszowie, przy wspó³pracy ze
sponsorami, organizuje zawody wêdkarskie z okazji Dnia Dziecka.
Ze wzglêdu na brak zalewu w Kamionce,
po raz kolejny m³odzi wêdkarze zebrali siê
nad zbiornikiem wodnym w Cierpiszu. Zawody przeprowadzono w dwóch kategoriach: wêdkarze niezrzeszeni oraz kadeci.
Pogoda nie by³a sprzymierzeñcem wêdkuj¹cych, którzy jednak na proponowane skrócenie zawodów odpowiedzieli NIE. Szczególnie g³oœno protestowa³y najm³odsze uczestniczki i wêdkarze, którzy z³owili swoje pierwsze ryby w ¿yciu. Walka toczy³a siê o najwiêksz¹
masê ryb oraz najd³u¿sz¹ rybê zawodów. Burmistrz Miasta i Gminy – Pan Kazimierz Kie³b
– ufundowa³ nagrody dla najm³odszej i najm³odszego uczestnika zawodów. Po zakoñczeniu wêdkowania rozpoczê³o siê wa¿enie i
mierzenie z³owionych ryb.
Wœród zawodników niezrzeszonych najwiêcej punktów zdobyli:
1. Mi³osz Skarbek 1020 pkt.
2. Katarzyna Ignas 880 pkt.
3. Adrian G³owacki 420 pkt.
4. Martyna Anyszek 360 pkt.
5. Szymon Iwan 280 pkt.

Podobnie jak w latach ubieg³ych równie¿ w b.r. w niedzielne popo³udnie dnia
3.06.2007r. w Wolicy £ugowej zorganizowano kolejn¹ imprezê z okazji „DNIA DZIECKA”. Tym razem jego prowadzenie powierzono wolickiej m³odzie¿y, która wykorzystuj¹c przekazany jej sprzêt muzyczny, w
sposób bez ma³a profesjonalny zabawia³a
zgromadzone wraz z rodzicami w WDK
Wolica £ugowa dzieci. W ten sposób zaprocentowa³o nabyte w poprzednich latach
doœwiadczenia.
Jest to zjawisko niezwykle po¿¹dane i obiecuj¹ce, gdy¿ w najbli¿szych latach, przy wsparciu starszych, musi nast¹piæ zmiana pokoleniowa wœród naszej lokalnej spo³ecznoœci.
Tak wiêc tym razem Rada So³ecka i OSP
w Wolicy £ugowej skupi³y siê jedynie na sprawach dotycz¹cych zapewnienia sponsorów
dla tej imprezy, do których tradycyjnie ju¿
nale¿a³y firmy Pana A. Kozy, M. Pawlikowskiego, I. Gaw³a, S. Rymuta z Sêdziszowa czy
J. Ramskiego z Rzeszowa.
Nasi milusiñscy tradycyjnie otrzymali
chrupki, paluszki, napoje, a tak¿e dodatkowo lody i inne drobne upominki. Nie pró¿nowali tak¿e starsi uczestnicy festynu. Ca³oœæ pl¹sów muzycznych przeplatana by³a
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Krystian Bia³ek 240 pkt.
7. Ania Mazan 140 pkt.
8. Mateusz Czapka 100 pkt.
9. Gabriela Czapka, Aleksandra Kot, Tomasz Skwirut, Faustyna Bajor, Kacper
Hajec 40 pkt.
10. Micha³ Ziobro 20 pkt.
M³odzie¿ wêdkuj¹ca (kadeci)
1. Jakub Zawada 1620 pkt.
2. Dariusz Siwiec 840 pkt.
3. Marcin Czapka 820 pkt.
4. Kamil ¯ak 240 pkt.
5. £ukasz Kot 80 pkt.
6. Adrian S³owik
7. Daniel Jakubek
Najd³u¿sz¹ rybê wœród niezrzeszonych
z³apa³ Mi³osz Skarbek (lin 24 cm), w gronie
kadetów Marcin Czapka z³owi³ leszcza o d³ugoœci 38 cm. Komisj¹ sêdziowsk¹ kierowa³
kol. Wac³aw. Pojasek.
W imieniu Pana Burmistrza, nagrody dla
najm³odszych uczestników wrêczy³ obecny
na zawodach Sekretarz Miasta i Gminy –
te¿ mini-konkursami np. w przeci¹ganiu liny czy karaoke.
Zabawa bardzo podoba³a siê
uczestnikom tego spotkania, a
wspólne po³¹czenie wysi³ków organizacyjnych starych i nowych w³adz
so³eckich oraz m³odzie¿y da³o oczekiwane rezultaty. Po zakoñczonej zabawie wszyscy uczestnicy rozchodzili siê z tradycyjnym po¿egnaniem:
„do zobaczenia za rok!”
Wies³aw Wojdon

Dziewiêtnastego maja
uczniowie Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Czarnej
Sêdziszowskiej uczcili Dzieñ
Matki uroczyst¹ akademi¹ w
koœciele parafialnym.
W ciep³ych s³owach dzieci i m³odzie¿ podziêkowa³y
matkom za ich trud, wytrwa³oœæ i poœwiêcenie w wychowaniu nowego ¿ycia. ¯yczyli
szacunku ze strony otoczenia, d³ugich lat ¿ycia w pe³nym zdrowiu i tego
aby matki by³y na wzór Tej Najœwiêtszej. Pieœni
i piosenki dope³ni³y artystycznej oprawy uroczystej akademii. Niejednej matce sp³ynê³a ³za

Pan Jan Maroñ. Otrzymali je: Ania Mazan i
Kamil Bieœ.
Zorganizowanie tak
du¿ej imprezy nie by³oby mo¿liwe bez ¿yczliwoœci i hojnoœci sponsorów. Zarz¹d ko³a PZW
,,Amur” w Sêdziszowie
dziêkuje wszystkim darczyñcom:
- Firma ¯elazny – Sêdziszów M³p. Pan
A.£yszczak K. Jaworek
- LIMBLACH Filia Zaczernie Pan Rafa³
W³odarczyk
- Handel- Us³ugi Zak³ad Drzewny Czarna
Pan Piotr Czapka
- Moto – Hurt Ropczyce Pan Kazimierz
Kozek
- Chrupki ,,RYMUT” Sêdziszów M³p. Pan
S. Rymut
- Zak³ad Piekarniczy Sêdziszów Pan W.
Bereœ
- Zak³¹d Cukierniczy Sêdziszów M³p. Pan
J.I M Machowski
- Sklep Wêdkarski BRZANA Sêdziszów M³p.
Pan W. Skarbek
- Sklep Wêdkarski Sêdziszów Mlp. Pan W.
Pojasek
- WF Treading Sêdziszów M³p.
Mamy nadziejê ¿e nastêpna impreza dla
dzieci odbêdzie siê nad odbudowanym
zbiornikiem wodnym w Kamionce.
Tekst i zdj. CB

Fot. W. Wojdon

Fot. SP Czarna
radoœci i satysfakcji z wychowania dzieci. Na
zakoñczenie ka¿da matka na dowód wdziêcznoœci za trud podejmowany w wychowaniu
dzieci otrzyma³a symboliczny kwiat.
(-)
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Na zakoñczenie swego
pobytu w murach sêdziszowskiego Gimnazjum, klasa III D pod
wodz¹ swej wychowawczyni Pani Anny Paœciak
zorganizowa³a kolejn¹, trzeci¹ wycieczkê pieszo-rowerow¹ œladami naszych przodków. Tym
razem, po wczeœniejszych wyprawach tropem
zabytków Góry Ropczyckiej oraz szlakiem pomników grunwaldzkich, przyszed³ czas na odwiedzenie oœciennej gminy Iwierzyce.
Trasa wiod³a wyznaczonym w terenie, a
opracowanym przez Pana Wies³awa Wojdona „Szlakiem Wielkich Œcie¿ek” tzw. pêtl¹
ma³¹. Spotkanie uczestników tej wyprawy
wyznaczono przy zbiegu dróg E-40 i lokalnego traktu wiod¹cego w kierunku przysió³Spotkanie z Prekiem w Sielcu.
ka Podlasek.
Udaj¹c siê ca³y czas pod górê, uczestnicy
woœciach Iwierzyce, Sielec, Olchowa i Nocwycieczki gimnazjalnej dotarli w rejon zlokakowa, gdzie zapoznano siê z ich bogat¹ i
lizowanego w tym miejscu, ku pamiêci kolejniezwykle interesuj¹c¹ histori¹. Ca³oœæ tej
nych pokoleñ, 30-metrowego „Milenijnego Krzy¿a”.
Napisy, zamieszczone na usytuowanej pod nim tablicy
pami¹tkowej, zaœwiadczaj¹
o to¿samoœci, historii i tradycji narodu polskiego oraz
spo³ecznoœci lokalnej.
Kolejne etapy tej ciekawej wyprawy wiod³y szlakiem dworów szlacheckich
i miejsc pamiêci narodowej
zlokalizowanych w miejscoWycieczkowicze z Panem pos³em Kazimierzem Moskalem.

[ W majowym FLESZU informowaliœmy o zwyciêstwie gimnazjalistów z Sêdziszowa w I rundzie eliminacyjnej IX edycji pi³karskiego Pucharu Coca-Cola
Cup 2007. Po tym sukcesie
podopieczni Paw³a Idzika wygrali pó³fina³ wojewódzki, kwalifikuj¹c siê tym samym do wojewódzkiego fina³u z udzia³em
osiemnastu najlepszych dru¿yn
gimnazjalistów z Podkarpacia. Na boiskach Kolbuszowej, gdzie odbywa³a siê
fina³owa rywalizacja, zespó³ z Sêdziszowa wywalczy³ pi¹te miejsce w województwie. W finale, w sk³adzie sêdziszowskiego gimnazjum wystêpowali: Norbert
Ch³opek, Jakub Babiarz, Daniel Stachnik, Marcin Kluk, Damian Przepióra,
Kamil Œwierad, Wojciech Œliwa, Mateusz
Ziemba, Mateusz Jakubowski, Adrian
Garbarz, Mariusz Kozak.
[ W wojewódzkim finale gimnazjady sztafetowych biegów prze³ajowych ch³opców
rozegranych w Przemyœlu na dystansie
10x1000 metrów startowali gimnazjaliœci
z Czarnej Sêdziszowskiej. Podopieczni Renaty Skomry po zaciêtej walce uplasowali
siê tu¿ obok podium, zajmuj¹c czwart¹
lokatê. Gimnazjum z Czarnej Sêdziszowskiej w mieœcie nad Sanem reprezentowa-

li: Rafa³ Pas, Konrad Zaj¹c, Wojciech
Sado, Konrad Rogala, Fabian Grodzki,
Jakub Stanek, Janusz Sado, Arkadiusz
Grodzki, Pawe³ Styczyñski, Micha³ Filipek,
Marcin Goraj, Pawe³ Przywara.

Reprezentacja Gimnazjum w Czarnej Sêdz. w Przemyœlu.
Fot. R. Skomra

Szlacheckie dwory – Iwierzyce.
fascynuj¹cej wyprawy okraszona zosta³a niezwykle serdecznym przyjêciem i „turystycznym posi³kiem” zorganizowanym dla uczestników wycieczki przez Dyrektorów placówek oœwiatowych z terenu Gminy Iwierzyce
tj. Pana Paw³a Stasiewicza i Pani¹ Krystynê
Jakubiec.
Zachêcamy wszystkich do odwiedzenia
tej goœcinnej na naszym powiecie ziemi, tym
bardziej, ¿e podczas wêdrówki mo¿na poznaæ nie tylko z lokaln¹ historiê, ale tak¿e
odbyæ spotkanie z teraŸniejszoœci¹ np. w
postaci nowoczesnego obiektu gimnazjalnego czy przebywaj¹cego w tamtym piêknym
terenie parlamentarzysty z naszego regionu.
Wies³aw Wojdon

[ Na Podkarpaciu jeszcze poza
podium, ale w powiecie gimnazjalistki i gimnazjaliœci z Czarnej Sêdziszowskiej zazwyczaj staj¹ na podium. I by³o tak w powiatowych
zawodach ligi lekkoatletycznej,
której fina³ odby³ siê Sêdziszowie.
Uczniowie ze zwyciêskich szkó³ w
ka¿dej gminie rywalizowali w
pchniêciu kul¹, skoku w dal, biegach na dystansie 100, 300 i 1000
metrów oraz sztafetach 4x100 metrów.
Po rozegraniu tych szeœciu konkurencji
uczennice gimnazjum z Czarnej Sêdziszowskiej zajê³y drugie, a ich koledzy
pierwsze miejsce w powiecie.
[ Ósmy Powiatowy turniej tenisa sto³owego, bêd¹cy zarazem eliminacjami do fina³ów wojewódzkich Podkarpackiej
Olimpiady Tenisa Sto³owego rozegrano
z koñcem maja w Sêdziszowie M³p. Zawody odby³y siê w 4 kategoriach kobiet i
5 mê¿czyzn. Dwójka najlepszych awansowa³a do fina³u wojewódzkiego. Z gminy Sêdziszów promocjê do zawodów
wojewódzkich wywalczyli: Aneta Pocz¹tek wœród kobiet i Wojciech Buraœ wœród
mê¿czyzn kategorii 15-20 lat, Agnieszka
Delikat i Lidia Godyñ w kategorii kobiet
(ci¹g dalszy na str. 18)
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FLESZEM WOKÓ£
SPORTOWYCH AREN
(ci¹g dalszy ze str. 17)
21-45 lat, Zdzis³aw Jedynak w kategorii
mê¿czyzn powy¿ej 45 lat oraz w stawce
osób niepe³nosprawnych wœród dziewcz¹t Anna Mucha, Marta Magdoñ i Mariusz Placek z Kamilem Czeladk¹ w rywalizacji ch³opców.
[ Dru¿yna sêdziszowskiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego zdobywaj¹c 68 punktów
zwyciê¿y³a w IX Powiatowym Turnieju
Szkó³ Œrednich, który odby³ siê pierwszego dnia czerwca w Ropczycach. By³o
to trzecie z rzêdu zwyciêstwo „ogólniaka” z Sêdziszowa w tym turnieju. W zawodach uczniowie prezentowali programy artystyczne i rywalizowali w konkurencjach sportowych.
[ Za uczestniczkami sportowego cyklu imprez Grand Prix 2007 „Sprawnoœæ = efektywnoœæ” trzy turnieje: p³ywacki, futsalowy i strzelecki. W zawodach organizowanych przez Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji dla firm, instytucji i zak³adów pracy startowa³o dwa zespo³y z naszej gminy: Hispano-Suiza Sêdziszów M³p.
i WF PZL Sêdziszów M³p. Sêdziszowskie
teamy rywalizowa³y w dwu spoœród trzech
konkurencji. Reprezentanci HispanoSuiza startowali w p³ywaniu i futsalu, a
zawodnicy „Filtrów” w p³ywaniu i strzelectwie. Po rozegraniu trzech zawodów
Grand Prix Hispano-Suiza zajmuje
siódm¹ lokatê, a Wytwórnia Filtrów jedenaste miejsce wœród siedemnastu sklasyfikowanych dru¿yn.
[ Bi³goraj by³ aren¹ zmagañ w turnieju
drugiej rundy Dru¿ynowych Mistrzostw
Polski, w których startowali sztangiœci Lechii Sêdziszów M³p. Zawody z udzia³em
6 zespo³ów I i II ligi wygra³a pierwszoligowa ekipa gospodarzy, LKS Znicz Bi³goraj, która zgromadzi³a 1817,6 pkt. Drugoligowy zespó³ Lechii wystêpuj¹cy w
sk³adzie: Natalia Urban, Wojciech Mucha, Konrad Komarski, Pawe³ Trojan,
Andrzej Zych, Pawe³ Olech zaj¹³ trzecie
miejsce z 1605,4 pkt. Trzecioligowe rezerwy sêdziszowian reprezentowane
przez Ilonê Drozd, Gracjana Komarskiego, Krzysztofa Kosteckiego, Roberta Siwarskiego, Jakuba Wanata, Sebastiana
Barana zdobywaj¹c 1396,3 pkt. uplasowa³y siê na szóstej pozycji. Po rozegraniu
drugiej rundy w dwudziestozespo³owej

II lidze prowadzi LKS Tarpan Mrocza
3873,1 pkt., Lechia zajmuje 15. miejsce
3198,5 pkt. W trzynastodru¿ynowej III lidze, której przewodzi MKS Atleta Gdañsk
3393,5 pkt. ciê¿arowcy z Sêdziszowa zajmuj¹ 11. lokatê 2775,3 pkt.
[ Medalowe pozycje zajêli uczniowie ze
szkó³ podstawowych z Czarnej Sêdziszowskiej i z Sêdziszowa w rywalizacji na
szczeblu powiatu. W Igrzyskach M³odzie¿y Szkolnej dziewczêta z Czarnej zwyciê¿y³y, a ch³opcy z sêdziszowskiej „trójki”
byli drudzy trójboju lekkoatletycznym. W
czwórboju dziewcz¹t Czarna Sêdziszowska zajê³a pierwsze miejsce, a dru¿yna
ch³opców z „podstawówki” nr 3 z Sêdziszowa uplasowa³a siê na trzecim miejscu.
[ Przegrana pi³karzy sêdziszowskiej Lechii
1:7 z Rzemieœlnikiem Pilzno na w³asnym
boisku w 30 kolejce spotkañ czwartej ligi
podkarpackiej by³a najwy¿sz¹ w pojedynku rozgr ywanym przez Lechitów przed
w³asn¹ publicznoœci¹ od blisko trzydziestu lat. Poprzednio pi³karze z grodu Sêdzisza tak wysoko przegrali u siebie
wiosn¹ 1978 roku w trzeciej lidze z Cracovi¹ Kraków 0:7 i w pocz¹tkach lat 60tych 0:9 z Bieszczadami Rzeszów na Aklasowych murawach.
[ Katarzyna Pieprzak, Artur Pieprzak i
Pawe³ Pieprzak zapaœnicy i sumici Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Syrena Gnojnica Wola to medaliœci
mistrzostw Polski z naszego powiatu w
pierwszych czterech miesi¹cach bie¿¹cego roku. W maju, pi¹tym miesi¹cu
roku, do medalistów mistrzostw Polski
rodem z naszego powiatu do³¹czyli zapaœnik stylu klasycznego Uczniowskiego
Klubu Sportowego Lubzina Krzysztof
Tomaszewski i badmintonista Uczniowskiego Klubu
Sportowego Sokó³ Ropczyce Sebastian Sado. Tomaszewski, wychowanek treneMajowi medaliœci mistrzostw Polski ra Andrzeja Jez naszego powiatu - Sebastian Sa- dynaka wywalczy³ w Kêdzierzydo (z lewej) i Krzysztof Tomaszewnie KoŸlu miski (z prawej).
strzostwo Polski

w fina³ach Ogólnopolskiej Olimpiady
M³odzie¿y w kategorii 58 kg stylu klasycznego, a Sado, podopieczny duetu szkoleniowców: Monika Kubik, Dariusz Rachwa³ zdoby³ w G³ubczycach tytu³ wicemistrza kraju w singlu m³odzików. Oba
te rezultaty s¹ najwartoœciowszymi wynikami osi¹gniêtymi przez reprezentantów
tych klubów w ich dotychczasowej historii.
[ Z piêciu podkarpackich dru¿yn, które w
sportach zespo³owych wystêpowa³y w minionym sezonie w najwy¿szych klasach
rozgrywkowych w kraju na sezon 2007/
08 pozosta³y tylko trzy. Siatkarki Stali Mielec i siatkarze Resovii Rzeszów oraz hokeiœci KH Sanok wystêpowaæ bêd¹ nadal
w krajowych elitach. Sztuka ta nie uda³a
siê pi³karzom rêcznym Stali Mielec i koszykarzom Soko³a Znicza Jaros³aw, które
plasuj¹c siê w koñcówkach ligowych tabel opuœci³y krajowe elity. Oba zespo³y
by³y beniaminkami najwy¿szych klas rozgrywkowych.
[ W ostatnich dniach maja powo³ano do
istnienia Polsk¹ Federacjê Racketlona.
Racketlon, który w Polsce uprawiany jest
od czterech lat i cieszy siê coraz wiêksz¹
popularnoœci¹ to cztery gry „rakietkowe”: tenis sto³owy, badminton, squash i
tenis ziemny. Prezesem federacji, która
reprezentowaæ bêdzie polskich zawodników na forum Miêdzynarodowej Federacji Racketlona (FIR) zrzeszaj¹cej 18
federacji krajowych z ca³ego globu jest
Jerzy G¹dek z £odzi.
[ I na koniec czerwcowego FLESZA mimo
i¿ pora letnia, wiadomoœæ z aren sportów
zimowych. Szykuj¹ siê zmiany w rywalizacji skoczków narciarskich w zawodach o
Puchar Œwiata. Od sezonu 2007/08 do
pierwszej serii konkursów kwalifikowaæ siê
bêdzie 40, a nie jak dotychczas 50 skoczków. Tylko 10 najlepszych zawodników, a
nie 15 jak bywa³o to w ostatnich sezonach
zostanie zwolnionych ze startu w eliminacjach. Od przysz³orocznego zaœ sezonu
najprawdopodobniej na mamucich skoczniach startowaæ bêd¹ mogli tylko zawodnicy maj¹cy ukoñczone 18 lat.
Czerwcowy FLESZ przygotowali
Jaros³aw Janosz i Stanis³aw Siwiec

– tyle spotkañ rozegra³a Lechia Sêdziszów M³p. po trenersk¹ wodz¹ Rafa³a
Domarskiego, który zrezygnowa³ z prowadzenia niebiesko-bia³ych pod koniec maja. Z tej liczby sêdziszowscy pi³karze 55 spotkañ wygrali, 17 zremisowali, a 18
przegrali. Domarski pracowa³ z Lechi¹ w sezonach 2004/05, 2005/06 i 2006/07.
Jaro

Sukcesy lekkoatletów
29. kwietnia w Tarnobrzegu odby³ siê Ogólnopolski Bieg Siarkowca, w którym wziêli udzia³ reprezentanci naszej gminy. Byli nimi:
Józef Kubik, Agata Kubik, Agnieszka Kubik, Agnieszka Grendysa,
Arkadiusz Je¿, Pawe³ Styczyñski, Ewa Zawisza, Micha³ Ro¿añski,
Magdalena Ksi¹¿ek, Wies³aw Drozd.
Biegi m³odzie¿owe odby³y siê na dystansie 1000 m. W poszczególnych kategoriach wiekowych nasi reprezentanci zajêli nastêpuj¹ce miejsca: Ewa Zawisza (SP Boreczek) – 3. miejsce; Micha³ Ró¿añski (SP Czarna Sêdz.) – 2. miejsce; Magdalena Ksi¹¿ek (Gimnazjum Czarna Sêdz.) –
2. miejsce; Pawe³ Styczyñski (Gimnazjum Czarna Sêdz.) – 2. miejsce;
Konrad Zaj¹c (Gimnazjum Czarna Sêdz.) – 2. miejsce; Agata Kubik na
dystansie10 km w kategorii wiekowej 16-19 lat zajê³a 1. miejsce. (RS)
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Magda Ksi¹¿ek, Agata Kubik i Agnieszka Grendysa na starcie biegu.

Fot. R. Skomra
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Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spó³ka z o.o. w Sêdziszowie M³p. og³asza zatwierdzone Uchwa³¹ Rady Miejskiej w Sêdziszowie Nr VII/50/07 z dnia
31 maja 2007r, taryfy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania œcieków, jakie bêd¹ stosowane przez Spó³kê.
(Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7. czerwca 2001 roku Dz. U. Nr 72 poz. 747 z póŸn.
zmianami oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy)
Taryfa I
zbiorowe zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej zasilanej przez SUW Sêdziszów
M³p. przy ul. G³owackiego.

Taryfa II
zbiorowe odprowadzanie œcieków do kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni œcieków
w Sêdziszowie M³p. przy ul. Borkowskiej

Grupa taryfowa I/1- gospodarstwa domowe
Cena /netto/ za 1 m3 wody – 2,14 z³
Cena /brutto/ za 1 m 3 wody - 2,29 z³
Grupa tar yfowa I/2 - odbiorcy pozostali
Cena /netto/ za 1 m3 wody – 2,52 z³
Cena /brutto/ za 1 m3 wody – 2,70 z³

Grupa taryfowa II/1- gospodarstwa domowe
Cena /netto/ za 1 m3 œcieków – 2,72 z³
Cena /brutto/za 1 m3 œcieków – 2,91 z³
Grupa taryfowa II/2 - odbiorcy pozostali
Cena /netto/ za 1 m3 œcieków – 3,54 z³
Cena /brutto/ za 1 m3 œcieków – 3,79 z³

Na podstawie § 6 Uchwa³y Nr VII/50/07, w/w taryfy wchodz¹ w ¿ycie z dniem 1. lipca
2007 roku i obowi¹zywaæ bêd¹ przez okres 1 roku.
Sêdziszów M³p., czerwiec 2007 r.

FRASZKI
BY£O TAK...
By³o tak, ¿e goœci wielu
Dobrze ¿y³o w PRL-u,
A i teraz, po przemianach
Nadal maj¹ byt „jak w Stanach...”
Tylko w noce czêste zmory
- Przesz³oœæ ich tropi¹ „Kaczory”.
BO¯E CIA£O
Ledwie procesja przejdzie co nieco
Wierni ga³¹zki brzózek repec¹.
HOSPICJUM
Kiedy przychodzi
„TA” niezawodnie
I nastêpuje ¿ycia kres
W tym miejscu mo¿na
odejœæ godnie
A nie jak przys³owiowy pies.
DOBRE RADY
Przez ocean p³yn¹c ¿ycia
Po bezkresnej jego toni,
Trzeba dobrze ster uchwyciæ
I go mocno trzymaæ w d³oni!
Gdyby kogoœ to przeros³o,
To dobrze mieæ chocia¿ wios³o.
KONSEKWENCJA
Niejednego bardzo mêczy
Gdy podczas modlitwy klêczy.
Trudnoœæ ta zapewne sprawia
... ¿e jej nigdy nie odmawia.
NAGA PRAWDA
Choæ trudno zgodziæ siê
z takim zdaniem
¯ycie jest jednak
wolnym umieraniem!
11.06.2007.
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