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1. 4 lipca tego roku to data zakoñczenia
najd³u¿szego chyba procesu negocjacyjnego toczonego pomiêdzy jednostkami
samorz¹du terytorialnego: gmin¹ i powiatem. Rzecz dotyczy³a wspó³w³asnoœci
na obiektach sêdziszowskiego szpitala.
Garœæ historii. Jak wszyscy pamiêtaj¹ nowe
obiekty szpitala i przychodni zdrowia
powsta³y w latach 90-tych kiedy funkcjê
burmistrza sprawowa³ p. Wies³aw Oleœ.
Rada Miejska ówczesnych kadencji (I i
II), czasem kosztem innych wa¿nych dla
mieszkañców gminy inwestycji, ³o¿y³a
ogromne kwoty na budowê tego¿ szpitala. W sumie nak³ady poniesione przez
gminê na zadanie pod nazw¹ „Rozbudowa Przychodni Zdrowia w Sêdziszowie
M³p.” w latach 1988-2001 po rewaloryzacji wynios³y 9. 474.106 z³. To bardzo
du¿e œrodki finansowe, które z powodzeniem mog³yby byæ wykorzystane na inne
zadania. Nikt dziœ nie kwestionuje zasadnoœci budowy szpitala. Jest to piêkny
obiekt w centrum miasta, na budynku
widnieje napis Szpital Powiatowy, korzystaj¹ z jego us³ug mieszkañcy naszej gminy, powiatu i województwa. Ka¿dy kto
musia³ choæ raz skorzystaæ z jego us³ug
wie, jakim jest dobrodziejstwem jego lokalizacja. Posiadanie tego szpitala to powód do dumy. Wraz z utworzeniem powiatów zaistnia³a koniecznoœæ komunalizacji nieruchomoœci zabudowanej budynkiem szpitala i przekazania jej na rzecz
powiatu. Gmina Sêdziszów zg³osi³a zastrze¿enia do decyzji komunalizacyjnej
Wojewody Podkarpackiego i Minister
Skarbu j¹ uchyli³. By nie przed³u¿aæ procedur 12 grudnia 2001 roku dosz³o do
spotkania w tutejszym urzêdzie przedstawicieli starostwa powiatowego, w³adz
gminy oraz przedstawicieli Podkarpackiego Urzêdu Wojewódzkiego. Strony
uzgodni³y, ¿e nie bêd¹ wnosiæ uwag do
decyzji wojewody przekazuj¹cej na rzecz
Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego nieodp³atnie dzia³ki wraz z budynkiem szpi-

tala, a po uprawomocnieniu siê tej decyzji zarz¹d gminy wyst¹pi do zarz¹du powiatu o nieodp³atne przekazanie czêœci
zabudowanej nieruchomoœci proporcjonalnie do poniesionych nak³adów. W
wyniku prowadzonych rozmów zarz¹dy
obu samorz¹dów uzgodni³y na wspólnym
posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2002 roku,
¿e chc¹ ustanowiæ na obiektach s³u¿by
zdrowia wspó³w³asnoœæ w proporcjach
50% do 50%. W œlad za tym porozumieniem Rada Powiatu na sesji w dniu 7 paŸdziernika 2002 roku podjê³a uchwa³ê o
nieodp³atnym przekazaniu 1/2 czêœci
nieruchomoœci zabudowanej budynkami szpitala i przychodni zdrowia na rzecz
Miasta i Gminy w Sêdziszowie M³p. z zastrze¿eniem, ¿e nieruchomoœæ jest obci¹¿ona prawem nieodp³atnego u¿ytkowania na rzecz ZOZ w Ropczycach oraz
10-letni¹ umow¹ dzier¿awy z NZOZ
„Asklepios” B. P. Spó³ka z o.o. w Rzeszowie. Od tego dnia toczy³y siê rozmowy
maj¹ce sfinalizowaæ w formie aktu notarialnego zawarte porozumienia. Du¿o
zosta³o spisanych protoko³ów, odby³o siê
wiele spotkañ i zawsze jakaœ przeszkoda
stawa³a na drodze powiatu by odwlekaæ
w czasie spisanie aktu notarialnego. Od
podjêcia uchwa³y minê³o 6 lat! Ale sukces wieñczy dzie³o – jak wspomnia³em na
pocz¹tku, 4 lipca tego roku sprawa zosta³a definitywnie zakoñczona. Starostowie naszego powiatu zgodnie z uchwa³¹
z 2002 r. nieodp³atnie przekazali prawo
w³asnoœci 1/2 czêœci nieruchomoœci zabudowanej budynkami Szpitala, Przychodni Zdrowia i Zak³adu OpiekuñczoLeczniczego po³o¿onej w Sêdziszowie
M³p. przy ul. Wyspiañskiego 14. W obiektach tych w dalszym ci¹gu dzia³alnoœæ
prowadziæ bêdzie ZOZ w Ropczycach, a
gmina Sêdziszów M³p. dok³adaæ bêdzie
starañ by Szpital Powiatowy w Sêdziszowie rozrasta³ siê i nabiera³ blasku.
2. W pierwsz¹ niedzielê lipca w najmniejszej miejscowoœci naszej gminy – w Cierpiszu, odby³y siê wielkie uroczystoœci.
Miejscowa jednostka Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej obchodzi³a 50-lecie i z tej
okazji odbiera³a te¿ swój sztandar. Wszystko to w uroczystej oprawie z udzia³em
pocztów sztandarowych z jednostek OSP
z ca³ej gminy, orkiestr¹ dêt¹, zaproszonymi goœæmi, prawie wszystkimi mieszkañcami wioski zgromadzonymi na mszy
polowej przed budynkiem szko³y w Cierpiszu. Raz jeszcze chcê wszystkim dru-

Rochy wróci³y z koncertów w Rosji
6. lipca z wyjazdu do Rosji wróci³ Zespó³ Pieœni i Tañca „Rochy”. Sêdziszowscy tancerze zostali owacyjnie przyjêci w dalekim Dimitrowgradzie, gdzie goœcili na zaproszenie zespo³u „Junost”, który w ubieg³ym roku wystêpowa³ w Sêdziszowie. W drodze
powrotnej nasi tancerze zwiedzili m.in. Moskwê i Kijów. Obszerna relacja z wyjazdu
w nastêpnym numerze Biuletynu.
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hom-stra¿akom z Cierpisza przekazaæ
serdeczne pozdrowienia. Dodam te¿, ¿e
z tej okazji wybudowano dla tamtejszej
jednostki gara¿ wraz z zapleczem socjalnym oraz odnowiono sale w budynku
szko³y, któr¹ administruj¹ teraz stra¿acy.
3. 30 czerwca br. w Dêbicy odby³a siê sesja
Sejmiku Województwa Podkarpackiego,
w czasie której dyskutowano miêdzy innymi sprawê budowy autostrady. By³a to
kolejna okazja do przedstawienia przeze
mnie problemu skomunikowania zjazdu
z autostrady w Borku Wielkim z drog¹
krajow¹ nr 4. Plany GDDKiA zak³adaj¹
bowiem w³¹czenie tego zjazdu do drogi
powiatowej relacji Sêdziszów M³p. – Kamionka, a nastêpnie skierowanie ruchu
w kierunku obwodnicy poprzez ulice
Sêdziszowa M³p. Spowoduje to w przysz³oœci degradacjê naszych dróg, zablokowanie uk³adu komunikacyjnego miasta i gminy oraz stworzy du¿e zagro¿enie
bezpieczeñstwa dla mieszkañców i u¿ytkowników tych ci¹gów. Radni sejmiku,
po zapoznaniu siê z naszym stanowiskiem
wnosz¹cym o rozpoczêcie przez GDDKiA prac projektowych i budowê ³¹cznika zgodnie z Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Podkarpackiego (poza terenem zabudowanym)
podjêli uchwa³ê popieraj¹c¹ stanowisko
gminy Sêdziszów M³p. i przeœl¹ j¹ do Ministerstwa Infrastruktury.
4. Trwaj¹ prace modernizacyjne na stadionie Lechii. Now¹ elewacjê i docieplenie
zyska³ budynek hotelowy, a do koñca
wrzeœnia zostan¹ przebudowane trybuny. Firma Energotechnik z Rzeszowa zdemontowa³a dotychczasowe i w ich miejsce wkrótce pojawi¹ siê stalowe, z 864
krzese³kami, a w przysz³ym roku zostanie
wybudowane zadaszenie. Nowe trybuny
kosztowaæ bêd¹ 1.550 tys. z³ i mam nadziejê, ¿e przez wiele lat s³u¿yæ bêd¹
uczestnikom imprez sportowych i kulturalnych.
5. Rozstrzygniêto przetarg na termomodernizacjê budynków szkó³ podstawowych w
Zagorzycach Dolnych, Boreczku, Wolicy
Piaskowej i Szko³y Podstawowej nr 2 w
Sêdziszowie M³p. Pierwszy etap prac, obejmuj¹cy wymianê centralnego ogrzewania
we wszystkich wspomnianych placówkach
zakoñczy siê 20 sierpnia br. Drugi, dotycz¹cy docieplenia budynków (Zagorzyce
Dolne, Boreczek, SP nr 2) wykonany zostanie na wakacjach przysz³ego roku. Prace remontowe kosztowaæ bêd¹ 770 tys. z³.
W czasie tegorocznych wakacji w ka¿dej
gminnej szkole zostan¹ tak¿e przeprowadzone remonty bie¿¹ce (malowanie œcian,
parkietów, lamperii) oraz porz¹dkowe, tak
aby 1 wrzeœnia nasi uczniowie rozpoczêli
naukê w dobrych warunkach.
Kazimierz Kie³b
Burmistrz Sêdziszowa M³p.
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Po latach rozbioru Polski, po latach niewoli oraz po pierwszej wojnie œwiatowej, po odzyskaniu
niepodleg³oœci w 1918 r., po wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 Polska powoli wraca do ¿ycia. Lata
trzydzieste ubieg³ego wieku sprzyjaj¹ powstaniu ró¿nych organizacji patriotyczno-spo³ecznych oraz
stowarzyszeñ. 10 czerwca 1928 roku powstaje Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Czarnej.

na parter, mieœci siê tu równie¿ biblioteka
publiczna. W 1980 roku Walne Zebranie
powo³uje nowy Zarz¹d: Mieczys³aw Grzech
– Prezes, Stefan Basara – naczelnik, Jan Pipa³a – sekretarz, Józef Przydzia³ – skarbnik,
Jan Przydzia³ – gospodarz.
W tym te¿ roku nastêpuje doposa¿enie
jednostki w sprzêt, he³my i mundury polowe, drug¹ motopompê, trwa remont sali:
za³o¿ono nowy parkiet i boazeriê.
W latach 1984-89 OSP uczestniczy czynnie przy budowie nowej szko³y oraz punktu
katechetycznego. G³ównym budowniczym
jest druh Mieczys³aw Grzech. Jednoczeœnie
trwaj¹ prace spo³eczne przy gazyfikacji wsi.
Cz³onkowie OSP dzia³aj¹ w Spo³ecznym Ko-

P

owstanie tej organizacji by³o potrzeb¹
wnêtrznych. Dopiechwili gdy¿ na terenie wsi prawie wszystro w 1960 r. uzyskakie budynki kryte by³y s³omian¹ strzech¹ co
no pozwolenie i dostwarza³o bardzo du¿e zagro¿enie po¿arokoñczono dokuwe. Do wybuchu II-ej wojny œwiatowej na
mentacjê.
terenie wsi by³o tylko 40 domów krytych
W 1961 r. przydachówk¹ i 2 budynki kryte blach¹.
st¹piono do budoZa³o¿ycielami OSP w Czarnej byli: Juliusz
wy. Ponadto druhoMielczarek – Leœniczy, Micha³ Rudnicki – Kiewie czynnie angarownik Szko³y, Józef Pipa³a – Wójt wsi. Pierw¿uj¹ siê przy elektryszy Zarz¹d tworzyli: Roman Basara – naczelfikacji wsi. W maju
nik, Jan Grzech – z-ca naczelnika, Antoni
1964 r. zab³ys³a
Skwirut – sekretarz, Roman Grzech – skarbpierwsza ¿arówka
nik, Roman Siwiec – gospodarz.
we wsi. Prace, mimo
Pomimo narastaj¹cego gwa³townie krytrudnoœci z uzyskazysu ekonomicznego lat 30-tych, ju¿ 12 styczniem materia³ów
nia 1930 roku OSP zakupuje w firmie
potrzebnych do bu„STRA¯AK” w Warszawie rêczn¹ sikawkê
dowy zosta³y ukoñtypu TRYUMF wraz z osprzêtem i 15 sztuk
czone i sylwester
mundurów wyjœciowych. Wybudowano rów1964 odbywa siê ju¿
Przemarsz z koœcio³a parafialnego w Czarnej Sêdz. do Domu Stra¿aka.
nie¿ skromn¹ remizê drewnian¹, która to
w nowym Domu
s³u¿y³a jednostce przez 35 lat.
Nied³ugo cieszono siê
niepodleg³oœci¹, ju¿ w 1939
roku nastaj¹ lata ciê¿kiej
okupacji hitlerowskiej. W
1941r. wieœ po szosê kolbuszowsk¹ zostaje wysiedlona,
nastaj¹ ciê¿kie lata dla parafii: koœció³ zostaje zamkniêty i zamieniony na
magazyn.
Po rozmowach z ówczesnym ksiêdzem proboszczem Wojciechem TrytOd lewej: Burmistrz Kazimierz Kie³b, Senator RP Zdzis³aw Pupa, Prezes OSP Czarna
kiem parafianie oraz cz³onAndrzej Œwierad, ks. proboszcz Edward Brzana, ks. Pawe³ Pratko.
Stra¿acy przed remiz¹ w Czarnej Sêdziszowskiej.
kowie OSP urz¹dzaj¹ prowizoryczny koœció³ek w
Stra¿aka.
mitecie Gazyfikacji.
domu prywatnym, gdzie do zakoñczenia
W 1973 r. Walne Zebranie powo³a³o
W dniu 15 paŸdziernika 1989 jednostka
wojny odbywaj¹ siê wszelkie pos³ugi.
nowy zarz¹d poniewa¿ zmar³ Prezes Roman
otrzymuje sztandar organizacyjny.
W 1955 r. walne zebranie powo³uje nowy
B¹k.
W 1990 walne Zebranie powo³a³o na prezarz¹d w k³adzie: Roman B¹k – Komendant,
Na Prezesa powo³ano Stefana Basarê,
zesa druha Tadeusza B¹ka.
Marcin Pipa³a – Skarbnik, Jan Czapka – Sena Naczelnika Franciszka I¿yka, na zastêpW dniu 5 maja 1992 roku jednostka z
kretarz, Tomasz Majka – Gospodarz.
cê naczelnika Mieczys³awa Ziobro, pozow³asnych funduszy oraz z dotacji Urzêdu
W 1956 r. OSP otrzyma³a motopompê
stali cz³onkowie zarz¹du bez zmian.
Miasta i Gminy zakupuje samochód „¯uk”
M-880 na podwoziu dwuko³owym. W 1957
W roku tym wykonano dobudówkê do
w Fabryce Lublin za kwotê 64 mln z³. W tym
r. OSP buduje basen przeciwpo¿arowy. W
sali, zainstalowano na dachu syrenê elekte¿ roku bierze udzia³ w gaszeniu wielkiego
tym te¿ roku zapada decyzja o budowie
tryczn¹. W 1975 r. na Prezesa powo³ano Czepo¿aru lasu na terenie wsi, w którym z poDomu Stra¿aka systemem gospodarczym. S¹
s³awa Porzuczka. W 1976 wykonano instalawodu du¿ej suszy sp³onê³o ok. 16 ha lasu.
opracowane plany pod budowê, jednak
cjê c.o. ca³ego budynku, zostaje otwarty we
wystêpuj¹ trudnoœci co do lokalizacji. Sprawsi Oœrodek Zdrowia, pocztê przeniesiono
(ci¹g dalszy na str. 10)
wa opar³a siê a¿ w Ministerstwie Spraw We-
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Rada Miejska przeznaczy³a kwotê 49.000 z³
na opracowanie dokumentacji technicznej
na budowê chodnika przy drodze wojewódzkiej Kolbuszowa – Sêdziszów M³p. W
oparciu o tê dokumentacjê samorz¹d wojewódzki wybuduje chodnik przy ul. Grunwaldzkiej i Kolbuszowskiej.

W dniu 4 czerwca odby³a siê XVI sesja Rady Miejskiej, w czasie której radni zgodnie z porz¹dkiem obrad przyjêli nastêpuj¹ce uchwa³y:
1. Uchwa³a w sprawie zabezpieczenia wp³aty na rzecz Zwi¹zku Gmin Doliny Wielopolski i Tuszynki w 2009 r.
Radni postanowili zaci¹gn¹æ zobowi¹zanie
w kwocie 114.074, 47 z³ wobec Zwi¹zku, który z³o¿y³ wniosek o dofinansowanie ze œrodków unijnych przebudowy drogi gminnej
Góra Ropczycka – Domaradz w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego. Kwota ta
stanowi zabezpieczenie udzia³u w³asnego
gminy Sêdziszów M³p. (50% wk³adu w³asnego), która jest cz³onkiem Zwi¹zku.
2. Uchwa³a w sprawie zaci¹gniêcia zobowi¹zania w zakresie inwestycji o wartoœci przekraczaj¹cej kwoty ustalone w
bud¿ecie gminy na 2008 r.
W tegorocznym bud¿ecie zaplanowano œrodki na wymianê sieci c.o. w szko³ach podstawowych w Zagorzycach Dolnych, Boreczku
i SP nr 2 w Sêdziszowie M³p. Wymiana instalacji stanowi I etap prac zwi¹zanych z termomodernizacj¹ tych obiektów (etap II, to docieplenie budynków, a w przypadku SP nr 2
tak¿e wymiana instalacji elektrycznej). Podjêcie przez radnych w/w uchwa³y umo¿liwi
jeszcze w tym roku og³oszenie przetargu na
ca³y zakres planowanych robót.
3. Uchwa³a w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej dla Samorz¹du Województwa
Podkarpackiego.

4. Uchwa³a w sprawie zmian w bud¿ecie
gminy na 2008 r.
Moc¹ tej uchwa³y Rada Miejska dokona³a
zmian bud¿etu polegaj¹cych na:
4 zwiêkszeniu dochodów o kwotê 408.090
z³ (miêdzy innymi z tytu³u otrzymania
dotacji z PFRON i WFOŒiGW, odszkodowania za wybudowanie na gruntach
gminnych linii œwiat³owodowej),
4 zwiêkszeniu przychodów o kwotê
247.890 z³ z tytu³u wolnych œrodków,
4 zwiêkszeniu wydatków o kwotê 655.908
z³, któr¹ rozdysponowano miêdzy innymi na:
4 budowê hali sportowej w Sêdziszowie
M³p.,
4 wykonanie studni g³êbinowej w Bêdziemyœlu,
4 opracowanie dokumentacji na modernizacjê Domów Ludowych w Borku
Wielkim, Czarnej Sêdz., Bêdziemyœlu,
4 dotacjê dla MGOK na zakup samochodu,
4 zakup samochodu po¿arniczo-gaœniczego dla OSP w Zagorzycach Górnych,
4 przebudowê ul. Lipowej w Sêdziszowie
M³p.,
4 przebudowê drogi gminnej Wolica Piaskowa – Gorajec,
4 realizacjê programu pn. „Uczeñ na wsi
– pomoc w zdobywaniu wykszta³cenia
przez osoby niepe³nosprawne”.
5. Uchwa³a w sprawie zatwierdzenia taryf
zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania œcieków
Na wniosek PGKiM Sp. z o.o. w Sêdziszowie

6 czerwca odby³y siê eliminacje gminne w ramach Konkursu Rz¹dowego Programu Ograniczenia
Przestêpczoœci i Aspo³ecznych Zachowañ „Razem bezpieczniej” pod has³em:

„B¹dŸ bezpieczny na drodze”
W konkursie udzia³ wziê³o 10 szkó³ z terenu gminy Sêdziszów M³p. w tym 2 gimnazja. Uczniowie startowali w zespo³ach 3 osobowych. Konkurs sk³ada³ siê z czêœci praktycznej i teoretycznej. Zespo³owo w kategorii szkó³ podstawowych wygra³a szko³a Podstawowa nr 3 z Sêdziszowa M³p. gospodarz
konkursu, drugie miejsce zajê³a Szko³a Podstawowa z Wolicy Piaskowej a trzecie z Zagorzyc Górnych. W kategorii Gimnazjów wygra³o gimnazjum z Zagorzyc Górnych. Indywidualnie najlepsze wyniki osi¹gnêli:
Szko³y podstawowe:
I miejsce – Stawiñski Waldemar – SP 3 Sêdziszów
II miejsce – Bednarz Adrian- SP 3 Sêdziszów
III miejsce – ¯urad Piotr – SP 3 Sêdziszów
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Gimnazjum:
I miejsce – Motyka Dominik - Zagorzyce
II miejsce – Kubik Mateusz - Zagorzyce
III miejsce – Walczyk Damian - Zagorzyce
Fina³ powiatowy odby³ siê 13 czerwca
na hali widowiskowo-sportowej w Ropczycach. Reprezentanci gminy Sêdziszów M³p.
uzyskali bardzo dobre wyniki, m.in. pierwsze miejsce w kategorii szkó³ podstawowych
uzyska³a Szko³a Podstawowa nr 3 z Sêdziszowa M³p., a w kategorii szkó³ œrednich znakomicie zaprezentowali siê uczniowie sêdziszowskiego LO równie¿ zajmuj¹c pierwsze
miejsce. Wszystkim uczestnikom serdecznie
gratulujemy.
(-)

M³p. zatwierdzono taryfy na wodê i œcieki
ustalone przez przedsiêbiorstwo, które obowi¹zywaæ bêd¹ od 1.07.2008 r. i wynosiæ
odpowiednio:
a) za 1 m3 wody dostarczanej z SUW-u w
Sêdziszowie M³p. dla miasta, Borku Wielkiego, Boreczku, Cierpisz, Czarnej
Sêdz., Wolicy £ugowej, Wolicy Piaskowej i Zagorzyc:
- gospodarstwa domowe – 2,33 z³ (poprzednio 2,29 z³)
- odbiorcy pozostali – 3,16 z³ (poprzednio 2,70 z³)
b) za 1 m3 œcieków odprowadzanych do
oczyszczalni:
- gospodarstwa domowe – 3,00 z³ (poprzednio 2,91 z³)
- odbiorcy pozostali – 4,35 z³ (poprzednio 3,79 z³)
6. Uchwa³a w sprawie zatwierdzenia taryf
zbiorowego zaopatrzenia w wodê
Uchwa³¹ t¹ zatwierdzono taryfy za wodê z
sieci wodoci¹gowej zasilanej z ujêcia wody
Wytwórni Filtrów „PZL – Sêdziszów” S.A.
Ceny wody za 1 m? dostarczanej z WF w
nowym roku taryfowym nie zmieni¹ siê i
bêd¹ wynosiæ:
- gospodarstwa domowe – 2,29z³,
- gospodarstwa domowe (odbiorcy bez
zysku, na podstawie umowy z WF) –
2,09 z³,
- odbiorcy pozostali – 2,37 z³
7. Uchwa³a w sprawie zatwierdzenia taryf
zbiorowego odprowadzania œcieków
Moc¹ tej uchwa³y Rada Miejska zatwierdzi³a cenê 1 m3 œcieków odprowadzanych do
oczyszczalni Wytwórni Filtrów w nastêpuj¹cej wysokoœci:
- przemys³owi odbiorcy us³ug – 3,31 z³
8. Uchwa³y w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowoœci
Radni Rady Miejskiej zatwierdzili plany odnowy miejscowoœci Borek Wielki, Bêdziemyœl, Czarna Sêdziszowska i Wolica £ugowa. Opracowane we wspó³pracy z so³tysami
i radami so³eckimi tych miejscowoœci, wskazuj¹ kierunki rozwoju ka¿dej z nich. Plany
s¹ dokumentem koniecznym do ubiegania
siê o œrodki unijne na przebudowê, remont,
itp. obiektów wiejskich pe³ni¹cych funkcje
spo³eczno-kulturalne w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
9. Uchwa³a w sprawie przyst¹pienia Gminy Sêdziszów M³p. do stowarzyszenia
„Lokalna Grupa Dzia³ania Partnerstwo
5 Gmin”
Na podstawie tej uchwa³y nasza gmina stanie siê cz³onkiem w/w stowarzyszenia, którego celem jest pozyskiwanie œrodków unijnych w ramach programu LEADER. Oprócz
Sêdziszowa M³p. do stowarzyszenia nale¿¹
tak¿e gminy: Iwierzyce, Ropczyce, Czarna i
Dêbica.
Z-ca Burmistrza
El¿bieta Œwiniuch
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Rozbudowa budynku gara¿u OSP w miejscowoœci Cierpisz – rozbudowa
istniej¹cego gara¿u OSP, remont dachu za kwotê 65 549,69 z³. Wykonawca: Firma Budowlano-Handlowa PROGRES z Kawêczyna.

Przebudowa ulicy Ogrodowej w Sêdziszowie
Ma³opolskim: wykonanie nawierzchni ulic na d³ugoœci 290
mb, wykonanie chodników, budowa wodoci¹gów i ruroci¹gów do odprowadzania œcieków, instalacja oœwietlenia za
kwotê 699 317,16 z³. Wykonawca: Miejskie Przedsiêbiorstwo
Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Rzeszowa.

Przebudowa ulic na osiedlu Rêdziny – Wschód w Sêdziszowie Ma³opolskim; ul. œw. Barbary – wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej na odcinku
152 mb za kwotê 186 325,33 z³. Wykonawca: Podkarpackie Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych DROGBUD Sp. z o.o. z Rudnej Ma³ej.

Przebudowa ulicy £ugowej w Sêdziszowie Ma³opolskim – wykonanie podbudowy i nawierzchni na d³ugoœci 720 mb za kwotê 175 195,31 z³. Wykonawca: Przedsiêbiorstwo MOLTER Sp. z o.o. z Rudnej Ma³ej.

Przebudowa trybun wraz z budow¹ zadaszenia na stadionie klubu sportowego „Lechia Sêdziszów” w Sêdziszowie Ma³opolskim - etap I obejmuje
wykonanie konstrukcji trybun w technologii kszta³towników stalowych za kwotê 1 547 997,63
z³. Wykonawca: Przedsiêbiorstwo Remontowe ENERGOTECHNIK Sp. z o.o. z Rzeszowa.

Remont drogi gminnej Szkodna – Brzeziny: wykonanie podbudowy i nawierzchni na d³ugoœci 350 mb za
kwotê 62 435,90 z³. Wykonawca: Podkarpackie Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych DROGBUD Sp. z o.o. z Rudnej Ma³ej.

Termomodernizacja budynku Oœrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Sportowej w Sêdziszowie Ma³opolskim – wykonanie docieplenia œcian zewnêtrznych
p³ytami styropianowymi oraz tynku mineralnego na siatce za kwotê 59 445,84 z³. Wykonawca: P.P.U.H. „IKB” Szczeœniak Leszek z Mielca.
Fot. (7) Arch. UM
Oprac. Piotr Drozd
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O Programie
Program Operacyjny Kapita³ Ludzki
(PO KL) jest najwiêkszym w historii UE programem, wspó³finansowanym z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (EFS). Jego bud¿et to 11,4 mld euro, przeznaczone m.in.
na aktywne formy pomocy dla osób bezrobotnych, niepe³nosprawnych, zagro¿onych
wykluczeniem spo³ecznym, pracowników
oraz uczniów.

O projekcie
W ramach PO KL gmina z³o¿y³a dwa projekty o ³¹cznej wartoœci ponad 190 000 z³.
Zosta³y one pozytywnie zaopiniowane przez
Wojewódzki Urz¹d Pracy, co oznacza, ¿e
gmina uzyska dofinansowanie na przeprowadzenie zaplanowanych zadañ. Realizacja
projektów ruszy pocz¹tkiem paŸdziernika.
Wsparcie kierowane jest do 190 dzieci
w wieku 3-5 lat objêtych edukacj¹ przedszkoln¹ na terenie gminy Sêdziszów M³p.

Miejsko Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w
Sêdziszowie M³p. realizuje projekt systemowy
Priorytetu VII Poddzia³anie 7.1.1 Dzia³anie 7.1
Program Operacyjny Kapita³ Ludzki pt. „Czas
na aktywnoœæ w gminie Sêdziszów Ma³opolski.”
Okres realizacji od 01.03.2008 r. do 31.12.2008 r.
Œrodki przyznane na realizacjê projektu wynosz¹
– 162 338,60 z³. Wk³ad w³asny – 19 046,40 z³.
Celem g³ównym projektu jest przeciwdzia³anie bezrobociu a przez to wykluczeniu spo³ecznemu beneficjentów poprzez
stworzenie systemu umo¿liwiaj¹cego osobom i rodzinom wejœcie na rynek pracy oraz
przezwyciê¿enie trudnych sytuacji ¿yciowych.
Przedmiot projektu:
v rozwój form aktywnej integracji poprzez
kontrakty socjalne (wspieranie zdolnoœci
do podjêcia zatrudnienia, us³ugi o charakterze edukacyjnym i spo³ecznym),
v upowszechnienie pracy socjalnej na terenie gminy (wzmocnienie kadrowe s³u¿b
pomocy spo³ecznej)
Uczestnicy Projektu to osoby spe³niaj¹ce poni¿sze kryteria:
v osoby d³ugotrwale korzystaj¹ce ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznej (powy¿ej 12 mcy),
v osoby d³ugotrwale bezrobotne lub nie-
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Dzia³ania realizowane bêd¹ w czterech placówkach przedszkolnych: w Publicznym
Przedszkolu Nr 1, Publicznym Przedszkolu
Nr 2, Publicznym Przedszkolu w Górze Ropczyckiej oraz Wolicy Piaskowej. Dziêki pozyskanym przez gminê œrodkom finansowym
z EFS przedszkolaki bêd¹ mieæ mo¿liwoœæ
uczestnictwa w zajêciach z jêzyka angielskiego, rytmiki oraz z logoped¹ i psychologiem.
Do tej pory dzieci korzysta³y z zajêæ, za które rodzicie musieli p³aciæ. Realizacja projektu ze œrodków EFS pozwala na bezp³atne
uczestnictwo dzieci w zajêciach. Ponadto
wyd³u¿ony zostanie czas pracy dwóch
przedszkoli znajduj¹cych siê na terenie miasta, co z pewnoœci¹ ucieszy pracuj¹cych rodziców.
Projekty odpowiadaj¹ na ogromne zapotrzebowanie dzieci na tego typu zajêcia.
Badania przeprowadzone w przedszkolach
wykaza³y, ¿e ponad 70% badanych przedszkolaków potrzebuje pomocy logopedy.

Zajêcia z jêzyka angielskiego umo¿liwi¹ dzieciom zdobywanie umiejêtnoœci jêzykowych poprzez zabawê, a æwiczenia z rytmem pozytywnie
wp³yn¹ na rozwój wyobraŸni ruchowej dziecka. Pomoc psychologa jest tak¿e bardzo potrzebna zw³aszcza
w sytuacjach, gdy dziecko ma problemy w
postaci lêków, agresji lub nie chce zostaæ w
przedszkolu bez bliskiej osoby. Uczestnictwo w tego typu zajêciach umo¿liwi wszechstronny rozwój ma³ego cz³owieka oraz jego
zainteresowañ. Na potrzeby realizacji zaplanowanych zajêæ zostan¹ zakupione pomoce dydaktyczne, które do tej pory by³y stosowane bardzo rzadko, ze wzglêdu na ich
wysoki koszt (sprzêt muzyczny, gry gramatyczne, gry planszowe, programy komputerowe itp.) Dodatkow¹ atrakcj¹ dla dzieci
uczestnicz¹cych w zajêciach bêdzie wyjazd
do Teatru „MASKA” w Rzeszowie na lekcjê
teatraln¹ oraz spektakl. Ju¿ teraz zapraszamy dzieci oraz ich rodziców do uczestnictwa w tych ciekawych i twórczych zajêciach.

Monika Kubacka

PROJEKT
WSPÓ£FINANSOWANY
PRZEZ UNIÊ EUROPEJSK¥
W RAMACH EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU SPO£ECZNEGO
aktywne zawodowo z uwagi na przebyte
urlopy macierzyñskie i wychowawcze oraz
opiekê nad osobami zale¿nymi,
W ramach projektu organizowane s¹
nastêpuj¹ce kursy, zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestników:
- kurs obs³ugi komputera i kasy fiskalnej
- kurs opiekuna osób starszych i dzieci
- kurs fryzjerski
- kurs bukieciarstwa
- kurs krawiecki
- kurs kosmetyczny
- kurs gastronomiczny
- kurs obs³ugi wózków wid³owych
- kurs spawacza
- kurs obs³ugi tokarek numerycznych
oraz warsztaty kompetencji spo³ecznych z
psychologiem

KURSY ORAZ WARSZTATY

S¥ BEZP£ATNE!

Oczekiwane rezultaty:
- zdobycie nowych kwalifikacji i umiejêtnoœci zwiêkszaj¹cych szanse zatrudnienia
na rynku pracy potwierdzone certyfikatem o ukoñczeniu kursu
- rozwój zdolnoœci motywacyjnych
- wzrost wiary we w³asne si³y
- wzrost motywacji i aspiracji zawodowych
- zwiêkszenie zdolnoœci w zakresie dostosowania umiejêtnoœci i kwalifikacji zawodowych do wymogów regionalnego rynku pracy

Szczegó³owe informacje
na temat udzia³u i projektu
mo¿na uzyskaæ w siedzibie
Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Sêdziszowie M³p.
ul.3-go Maja 25 p. nr 13
lub telefonicznie 22 16 620.
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Konkurs na selektywn¹ zbiórkê odpadów rozstrzygniêty
9 maja br. zakoñczy³ siê konkurs pt. „Selektywna zbiórka odpadów”, w którym udzia³ wziêli
uczniowie wszystkich szkó³ podstawowych, gimnazjów z terenu gminy, a tak¿e dzieci z przedszkola nr 1 i nr 2 w Sêdziszowie M³p.
Konkurs spe³ni³ wa¿n¹ funkcjê edukacyjn¹ i przyniós³ bardzo wymierny efekt w
postaci 49,7 ton zebranych odpadów, które
zostan¹ przekazane do powtórnego przetworzenia.
Dziêkujê wszystkim za udzia³ w w/w
zbiórce, a szczególnie Szko³om Podstawowym w Borku Wielkim, Bêdziemyœlu i Boreczku za uzyskanie najlepszych wyników,
które mam nadziejê stan¹ siê motywacj¹ dla
uczniów pozosta³ych szkó³.
Nagrody dla szkó³, które osi¹gnê³y w
zbiórce najlepszy wynik w przeliczeniu na
jednego ucznia ufundowali: PGKiM w Sêdziszowie M³p., firma KAM – Andrzej Dziuba oraz Burmistrz Sêdziszowa M³p.
Robert Ocha³

PILNUJ DRINKA!!!
Lato w pe³ni, a co za tym idzie, dla wielu upragnione i wymarzone wakacje. Dwa lub trzy miesi¹ce lenistwa i braku obowi¹zków. Czas zabaw
i mniejszego nadzoru rodziców. Pierwsze imprezy i samodzielne wyjazdy ze znajomymi. Brzmi
cudownie, ale czy do koñca tak jest? Czy lato i
wakacje oznaczaj¹ same przyjemnoœci? Oby tak
by³o i tego wszystkim wakacjuszom ¿yczê, ale…
No w³aœnie, to „ale”…
Wakacje to równie¿ okres wielu niebezpieczeñstw, a dok³adniej ³atwiejszy dostêp do alkoholu, narkotyków czy te¿ okazje do „zaszpanowania” przed znajomymi czy dziewczyn¹
szybk¹ jazd¹ na motorze lub skokami do wody
na tzw. g³ówkê. Ka¿da z wymienionych „przyjemnoœci” mo¿e zakoñczyæ siê fatalnie.
O ile wiêkszoœæ z nas zdaje sobie sprawê z
konsekwencji jakie mog¹ nieœæ za sob¹ opisane powy¿ej „atrakcje”, to niewielu z nas
zastanawia siê co mo¿e siê staæ jeœli do naszego organizmu dostanie siê zwi¹zek chemiczny zwany kwasem gamma-hydroksymas³owym, w skrócie GHB. Co to jest zapytacie.
Ju¿ odpowiadam. To substancja potocznie
zwana PIGU£K¥ GWA£TU. Substancja ta
niczym nadzwyczajnym siê nie wyró¿nia - w
czystej formie jest to bezbarwna ciecz bez
zapachu i praktycznie bez smaku. Po spo¿yciu bezpoœrednim czuæ jedynie s³ony lekki

posmak. Po zmieszaniu jej z napojem, sokiem
czy te¿ piwem lub innym alkoholem przestaje byæ wyczuwalna. Nie zmienia równie¿ ich
kolorów. Zaczyna dzia³aæ po kilkunastu minutach od za¿ycia. W pierwszej fazie dzia³ania, ofiara staje siê zamroczona oraz sprawia, ¿e osoba ta staje siê uleg³a. £atwo j¹ wtedy np. wyprowadziæ z zat³oczonego lokalu. Z
up³ywem czasu, kilku lub kilkunastu minut,
coraz wiêksza iloœæ substancji poprzez krew
zostaje dostarczona do mózgu, gdzie dokonuje spustoszenia. Wtedy napastnik mo¿e
przekonaæ tê osobê do wielu rzeczy, w tym w
bardzo ³atwy sposób zgwa³ciæ j¹. Kiedy „zatruta” osoba ocknie siê to ca³ego zdarzenia...
NIE PAMIÊTA gdy¿ GHB w organizmie wywo³uje totaln¹ amnezjê. Osoba ta ma kilkugodzinn¹ lukê w pamiêci i jedynie jej obra¿enia mog¹ sugerowaæ lub wyjaœniæ co dzia³o
siê z ni¹ przez ten czas.

Dodatkowym problemem, szczególnie
dla s³u¿b, w tym policji, które po stwierdzeniu dokonania przestêpstwa próbuj¹ ustaliæ sprawcê jest to, ¿e substancja nieprawdopodobnie szybko i bez zostawiania jakichkolwiek œladów rozk³adana jest ca³kowicie
w organizmie cz³owieka. Ju¿ w dwanaœcie
godzin po za¿yciu nie ma po niej œladu w
moczu, a ju¿ po oœmiu znika ca³kowicie z
krwi. Czêsto zatem zanim ofiara zrozumie
co siê sta³o, jest ju¿ za póŸno na zebranie
wymaganych podczas postêpowania przygotowawczego dowodów.
Jak wynika z policyjnych statystyk. Substancja GHB, lub inaczej mówi¹c „pigu³ka
gwa³tu” coraz czêœciej obecna jest w polskich
klubach i dyskotekach. W zwi¹zku z tym Komenda G³ówna Policji rozpoczê³a akcjê PILNUJ DRINKA zgodnie z któr¹ w lokalach
bêdê rozwieszane plakaty informuj¹ce o zagro¿eniu jakie niesie ze sob¹ za¿ycie GHB.

MINI PORADNIK JAK NIE ZOSTAÆ
OFIAR¥ GHB (PIGU£KI GWA£TU)
- Na imprezy zawsze wybieraj siê w towarzystwie zaufanych
znajomych. Unikaj znajomych „z przypadku”
- NIGDY nie pij czegoœ, co oferuje Ci nieznajoma osoba. Nigdy nie mo¿esz byæ pewna czy w danym napoju nie ma
substancji GHB
- UNIKAJ dzielenia siê i wymieniania napojami.
- STARAJ SIÊ kupowaæ napoje w fabrycznie zamkniêtych
opakowaniach i otwieraæ je w³asnorêcznie. Je¿eli nie jest to
mo¿liwe, obserwuj jak napój jest przyrz¹dzany
- NIE ZOSTAWIAJ szklanki/kubka bez opieki, nawet gdy
odchodzisz tylko na chwilê. Je¿eli stwierdzisz, ¿e Twój napój stoi w innym miejscu ni¿ go zostawi³aœ lub wygl¹da i
smakuje inaczej - NIE RYZYKUJ!
Sier¿. Dominika Oleœ
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4. lipca br. Burmistrz Sêdziszowa M³p. Kazimierz Kie³b i Starosta Ropczycko-Sêdziszowski Józef Rojek
podpisali akt notarialny, moc¹ którego Gmina Sêdziszów M³p. sta³a siê wspó³w³aœcicielem nieruchomoœci z zabudowaniami Szpitala Powiatowego, Przychodni Rejonowej i Zak³adu PielêgnacyjnoOpiekuñczego. Informacja o tym wydarzeniu zosta³a przedstawiona lokalnym mediom na konferencji prasowej, w której udzia³ wziêli: Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Stanis³aw Wozowicz, Starosta
Józef Rojek, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Bogus³aw Kmieæ oraz Burmistrz Kazimierz Kie³b.
Przejêcie przez gminê po³owy nieruchomoœci z budynkiem szpitala Stanis³aw Wozowicz nazwa³ aktem sprawiedliwoœci. To
gmina Sêdziszów M³p. finansowa³a budowê
szpitala, a pieni¹dze na ten cel sz³y nie tylko
z gminnego bud¿etu, ale i z dobrowolnych
wp³at mieszkañców. W sumie wk³ad gminy
w budowê szpitala szacuje siê na 9,5 mln
z³otych. W wyniku reformy samorz¹dowej,
wprowadzonej w 1999 r., opieka zdrowotna
zosta³a przekazana w rêce samorz¹du powiatowego. Ostatecznie obiekt szpitala zosta³ przekazany powiatowi w 2001 r., jednak
samorz¹d gminny, jako inwestor, d¹¿y³ do
wspó³decydowania o jego losie. Przekazu-

j¹c szpital w Sêdziszowie starostwu, uzgodniono podzia³ nieruchomoœci w przysz³oœci
tak, by zabezpieczyæ gminie mo¿liwoœæ wspó³decydowania o jej losie.
Rada Powiatu stosown¹ uchwa³ê podjê³a ju¿ 7 paŸdziernika 2002 r., jednak dopiero zarz¹d powiatu obecnej kadencji zaj¹³
siê jej realizacj¹.
Jak podkreœli³ Burmistrz Kazimierz
Kie³b, gmina z tytu³u przejêcia po³owy nieruchomoœci nie bêdzie ponosiæ ¿adnych
kosztów utrzymania obiektu. Gmina zosta³a wspó³w³aœcicielem nieruchomoœci, przekazuj¹c swoj¹ czêœæ nieodp³atnie ZOZ-owi,
który nadal zajmowaæ siê bêdzie zapewnie-

niem opieki zdrowotnej dla mieszkañców.
Nie oznacza to tak¿e, ¿e z tego tytu³u ZOZ
nie bêdzie musia³ p³aciæ podatku do gminnej kasy. Jego wysokoœæ zale¿eæ bêdzie od
decyzji Rady Miejskiej.
Oprócz aktu notarialnego, Burmistrz i
Starosta podpisali tak¿e odrêbne porozumienie, reguluj¹ce m.in. kwestie inwestycji.
Warto zaznaczyæ, ¿e podzia³ obiektów
szpitala i przychodni nie ma charakteru fizycznego, a jedynie prawny. Nadal za ca³oœæ
opieki zdrowotnej odpowiada ZOZ.
Wspó³w³asnoœæ powoduje, ¿e odt¹d
wszelkie zmiany w funkcjonowaniu obiektów wymagaj¹ zgody obydwóch w³aœcicieli.
Podczas konferencji starosta poinformowa³ o planach starostwa wobec Zak³adu
Pielêgnacyjno-Opiekuñczego, prze¿ywaj¹cego k³opoty finansowe. Starostwo ma trzy
koncepcje funkcjonowania ZPO w przysz³oœci: jako spó³ki z udzia³em powiatu i okolicznych gmin, jako filii Domu Pomocy Spo³ecznej w Rudzie ewentualnie jako instytucji niezale¿nej, dzia³aj¹cej w ramach niepublicznego ZOZ-u.
(b)

W Domu Kultury w Sêdziszowie M³p. w dn. 19 czerwca 2008 r. odby³y siê uroczystoœci zwi¹zane z
wrêczeniem Medali za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie. W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej medale wrêczy³ Burmistrz Sêdziszowa Ma³opolskiego Kazimierz Kie³b.

Z³oty Jubileusz obchodzili
Pañstwo:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Stefania i Gustaw Baljon z Zagorzyc
Katarzyna i Florian Daniel z Sêdziszowa M³p.
El¿bieta i Tadeusz Daniel z Sêdziszowa M³p.
Irena i Jan Drozd z Sêdziszowa M³p.
Józefa i W³adys³aw Jakubek z Wolicy Piaskowej
Aleksandra i Bronis³aw Kanach z Kawêczyna Sêdz.
W³adys³awa i Józef K³ósek z Sêdziszowa M³p.
Alfreda i Henryk Kozek z Zagorzyc
Maria i Zdzis³aw Lorenc z Bêdziemyœla
Helena i Mieczys³aw Marciniec z Sêdziszowa M³p.
Michalina i W³adys³aw Olech z Wolicy
£ugowej
Irena i W³adys³aw Ostrowski z Krzywej
W³adys³awa i Mieczys³aw Przydzia³ z Sêdziszowa M³p.
Zofia i Bronis³aw Sroka z Kawêczyna Sêdz.
Felicja i Franciszek Wszo³ek z Góry Ropczyckiej
Zofia i Jan Zawiœlak z Zagorzyc
Maria i Roman ¯urad z Czarnej Sêdz.

Pañstwo Helena i Mieczys³aw Marciñcowie w towarzystwie organizatorów uroczystoœci i ks. pra³ata Stanis³awa Ryby.
Uroczystoœæ przygotowali pracownicy
Urzêdu Stanu Cywilnego w Sêdziszowie M³p.,
a ¿yczenia Jubilatom sk³adali: ks. pra³at Stanis³aw Ryba, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Bogus³aw Kmieæ, Burmistrz Kazimierz Kie³b,

z-ca Burmistrza El¿bieta Œwiniuch, Kierownik USC Alicja Szarek, z-ca Kierownika USC
Anna Rozwadowska oraz najbli¿si.
Gratulujemy Jubilatom!
(-)

Urz¹d Stanu Cywilnego w Sêdziszowie M³p. informuje pary ma³¿eñskie,
obchodz¹ce w bie¿¹cym roku jubileusz piêædziesiêciolecia zawarcia zwi¹zku
ma³¿eñskiego, ¿e na podstawie Ustawy z dnia 16 paŸdziernika 1992 r. o orderach i odznaczeniach, Burmistrz Sêdziszowa M³p. mo¿e wyst¹piæ z inicjatyw¹
do Wojewody Podkarpackiego o nadanie Pañstwu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medali za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie.
Je¿eli maj¹ Pañstwo ¿yczenie, aby nasz Urz¹d podj¹³ odpowiednie czynnoœci w celu nadania Medali na D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie, prosimy o kontakt osobisty, listowny lub telefoniczny (tel. 0-17 745 36 20).
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ata 50-te ubieg³ego stulecia sprzyja³y
powstawaniu ró¿nego rodzaju orga
nizacji spo³ecznych. W zwi¹zku z tym
w 1957 r. w miejscowoœci Cierpisz powsta³a
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna.
Powstanie Ochotniczej Stra¿y by³o bardzo wskazane z uwagi na zapewnienie bezpieczeñstwa mieszkañcom wsi Cierpisz, poniewa¿ na terenie wioski prawie wszystkie
budynki by³y drewniane, czêœæ z nich by³a
pokryta strzech¹, a na dodatek wieœ by³a
po³o¿ona bardzo blisko lasów.
Pierwszym za³o¿ycielem OSP by³ ówczesny so³tys wsi Ludwik Dyrda³a, on te¿ podj¹³
siê pe³nienia funkcji Komendanta Stra¿y.
Skarbnikiem zosta³ Józef Zygmunt, a gospodarzem Józef Dzik.
W roku 1960 wybudowana zosta³a ma³a

U

roczystoœci jubileuszu 50-lecia
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w
Cierpiszu odby³y siê 6. lipca 2008 r.
Rozpoczê³a je Msza œw. koncelebrowana,
której przewodniczy³ proboszcz parafii w
Czarnej Sêdziszowskiej ks. Edward Brzana.
Podczas nabo¿eñstwa poœwiêcony zosta³
sztandar, który otrzyma³a jednostka oraz
nowy gara¿ stra¿acki wraz zapleczem. Licznie zebrani mieszkañcy Cierpisza byli œwiadkami przekazania sztandaru miejscowym
stra¿akom przez Z-cê Przewodnicz¹cego
Zarz¹du Wojewódzkiego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP dr W³adys³awa
Tabasza. Nastêpnie zas³u¿eni druhowie
otrzymali medale i odznaczenia zwi¹zkowe:
- srebrny Medal za Zas³ugi dla Po¿arnictwa
otrzymali: Œwider Mieczys³aw, ¯¹d³o Józef,
Ró¿añski Marian;
- br¹zowy Medal za Zas³ugi dla Po¿arnictwa otrzymali: Orzech Leszek, Bilski Piotr,

drewniana remiza na
sprzêt, który jednostka otrzyma³a od OSP
Czarna, a mianowicie
pompê rêczn¹, kilka
odcinków wê¿a i inne
drobne wyposa¿enie.
Nastêpnie w roku
1972 Stra¿ otrzyma³a motopompê PO 4.
W 1968 r. po œmierci Prezesa Ludwika
Dyrda³y zmieni³ siê czêœciowo Zarz¹d. Prezesem zosta³ Jan Zawisza, Naczelnikiem –
Ludwik Bajor, a jego Zastêpc¹ – Stanis³aw
Bajor.
W roku 1978 walne zebranie powo³a³o
nowy Zarz¹d. Prezesem zosta³ Tadeusz Sitko, Naczelnikiem – Bronis³aw Sitko, a Skarbnikiem Józef Ró¿añski.
Po dwóch kadencjach dzia³ania powo³any zosta³ nowy Zarz¹d. Prezesem zosta³ Bronis³aw Sitko, Naczelnikiem – Jan Orzech, pozosta³a czêœæ Zarz¹du zostaje ta sama.
Po chwilowej przerwie w aktywnym dzia³aniu OSP, w 1993 r. nastêpuje o¿ywienie
zwi¹zane z du¿ym zagro¿eniem wywo³anym
susz¹ i czêstymi po¿arami.

Zmieni³ siê ca³kowicie Zarz¹d. Prezesem
zosta³ Mieczys³aw Œwider, Naczelnikiem –
Marian Ró¿añski, a Skarbnikiem - S³awomir
Rokosz. Zarz¹d w tym sk³adzie dzia³a do
dnia dzisiejszego. W tym okresie jednostka
otrzyma³a samochód marki ¯uk od OSP w
Krzywej wraz z motopomp¹ PO 5 oraz wê¿e.
Jednostka OSP w Cierpiszu bra³a udzia³
w licznych akcjach ratowniczych, szczególnie wyró¿ni³a siê w czasie po¿arów lasów w
Czarnej i Cierpiszu oraz licznych podtopieniach budynków i powodziach w rejonach:
mieleckim i sêdziszowskim. Ponadto cz³onkowie OSP czynnie uczestnicz¹ w æwiczeniach oraz zawodach sportowo-po¿arniczych, bior¹ równie¿ udzia³ w pracach na
rzecz rozwoju swojej wsi, takich jak: remonty dróg, budowa gazoci¹gu, wodoci¹gu oraz
linii telefonicznej. Bardzo chêtnie podejmowali siê prac na rzecz parafii.
Obecnie bardzo dobrze uk³ada siê
wspó³praca z samorz¹dem gminnym, dowodem czego jest wyposa¿enie jednostki w
sprzêt gaœniczy i nowo wybudowany budynek, w którym mieœci siê gara¿ na samochód i pomieszczenie socjalne.

W zwi¹zku z uroczystoœci¹ jubileuszu piêædziesiêciolecia jednostki OSP w Cierpiszu dziêkujemy w³adzom wojewódzkim, powiatowym i gminnym, a szczególnie wszystkim ludziom dobrej
woli za wszelk¹ dotychczasow¹ pomoc, wsparcie i wspó³pracê.
Jednoczeœnie apelujemy o pomoc i wsparcie na rzecz dalszego rozwoju jednostki, by mog³a skutecznie i szybko nieœæ pomoc
potrzebuj¹cym.
Zarz¹d OSP w Cierpiszu
Rokosz S³awomir, Sitko Ryszard, Wojdon
Tadeusz, Sarama Wies³aw;
- odznaki „Stra¿ak Wzorowy” otrzymali:
¯¹d³o Tomasz, G¹sior Andrzej, Kurgan
Andrzej, Bia³ek Adam, Hajduk Wies³aw.
Uroczystoœæ tradycyjnie zakoñczy³a zabawa ogrodowa.
Inf. w³asna

Msza œw. polowa pod przewodnictwem ks. E. Brzany

Dh W³adys³aw Tabasz przekazuje sztandar stra¿akom z Cierpisza.

Dh W³adys³aw Tabasz dekoruje zas³u¿onych cz³onków OSP w
Cierpiszu.

Wraz ze stra¿akami z Cierpisza œwiêtowali licznie zgromadzeni goœcie.
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(ci¹g dalszy ze str. 3)
W 1994 r. nast¹pi³a zmiana w zarz¹dzie:
Prezesem zostaje druh W³adys³aw Skwirut,
naczelnikiem Wies³aw Przydzia³.
7 Stycznia 2006 r. Walne Zebranie powo³a³o nowy Zarz¹d: Prezes OSP – Andrzej
Œwierad, Naczelnik – Wies³aw Przydzia³, zca nacz. – Piotr Przydzia³, V-ce Prezes – Stanis³aw Majka – obecnie Edward Guzy, Skarbnik – Stanis³aw Gniewek, Sekretarz – Jan
Pipa³a, Gospodarz – Jerzy Pipa³a.
Nowy zarz¹d aktywnie podj¹³ dzia³ania,
które doprowadzi³y do wykonania wielu potrzebnych remontów min.: remont instalacji elektrycznej, wymiana okien i drzwi na
sali, modernizacja i doposa¿enie kuchni,
malowanie œcian i parkietu. Przyjêto w szeregi OSP nowych cz³onków oraz za³o¿ono
M³odzie¿ow¹ Dru¿ynê Po¿arnicz¹. Znacznej poprawie uleg³ stan wyposa¿enia bojowego: zakupiono pompê szlamow¹, he³my,
wê¿e, pr¹downice. Od 2 lat nasza jednostka
wspó³organizuje eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej.
Bardzo dobrze uk³ada siê wspó³praca z samorz¹dem Gminnym jak i Ko³em Gospodyñ Wiejskich, z Parafi¹ oraz z miejscowymi
szko³ami. Tu¿ przed uroczystoœci¹ dziêki
wsparciu Pana Burmistrza Kazimierza Kie³ba i radnego Jana Ró¿añskiego oraz zaanga¿owaniu stra¿aków wykonano nowe ogrodzenie wokó³ Domu Stra¿aka.
W okresie 1944-2007 zanotowano na terenie wsi 20 po¿arów budynków mieszkalnych oraz 11 po¿arów budynków gospodarczych. Od chwili powstania OSP, tj. od roku
1928 do dzisiaj przez szeregi OSP przewinê³o siê 204 cz³onkiñ i cz³onków.

N

a Uroczystoœæ 80-lecia przybyli zapro
szeni goœcie: Senator RP Zdzis³aw
Pupa, ks. st. kpt. mgr Jan Krynicki – Kapelan Stra¿aków Województwa Podkarpackiego, ks. Leopold Kordas – kapelan powiatowy stra¿aków, ks. Edward Brzana – proboszcz
naszej parafii, ks. Pawe³ Pratko – wikary;
przedstawiciele s³u¿b mundurowych: Przedstawiciel Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie st. kpt Janusz
Wiercioch, bryg. mgr in¿. Zdzis³aw Ciosek –
Komendant Powiatowy PSP w Ropczycach,
mgr in¿. Jan Ziobro – Komendant Powiatowy PSP w Kolbuszowej, podinsp. Robert
Pastu³a – Komendant Powiatowy Policji,
asp. sztab Bogdan ¯uczek – komendant
Komisariatu Policji w Sêdziszowie M³p.;
w³adze samorz¹dowe: przedstawiciel Starosty Ropczycko-Sêdziszowskiego Józefa Rojka – Pani El¿bieta Wojtasik, Stanis³aw Wozowicz – Przewodnicz¹cy Rady Powiatu, Kazimierz Kie³b – Burmistrz Sêdziszowa M³p.,
Bogus³aw Kmieæ – Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej;
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Dh W³adys³aw Tabasz wrêcza odznaczenia zas³u¿onym stra¿akom z jednostki OSP w Czarnej Sêdziszowskiej.
oraz druhowie:
W³adys³aw Tabasz – Prezes ZW OSP RP
Stanis³aw Œwider – V-ce prezes ZP OSP
Eugeniusz Alberski – Prezes ZMG OSP wraz
z ca³ym zarz¹dem gminnym.
Przyby³y tak¿e delegacje OSP z pocztami sztandarowymi z terenu gminy.
Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili to donios³e wydarzenie kierownicy zak³adów pracy
dzia³aj¹cych w naszej miejscowoœci na czele
z Panem Kazimierzem Wojtonem – kierownikiem ZEK Czarna, Panem Piotrem Czapk¹
– w³aœcicielem zak³adu drzewnego, leœniczy
Jerzy Tara³a oraz licznie zgromadzeni mieszkañcy.

O

bchody rozpoczêto uroczyst¹ Msz¹ Œw.
koncelebrowan¹ przez ks. kapelanów
oraz ks. E. Brzanê w koœciele parafialnym w
Czarnej o godz. 11.00. Uroczystoœæ uœwietni³a stra¿acka orkiestra dêta OSP z Ropczyc.
Godnym podkreœlenia jest fakt, ¿e i w liturgii (czytania i modlitwa wiernych) uczestniczyli nasi druhowie.
Uroczystoœæ 80-lecia to sukces obecnego
Zarz¹du którym kieruje Prezes Andrzej Œwierad. Uroczystoœæ przebieg³a zgodnie ze stra¿ackim ceremonia³em. Œw. Florian zapewni³
wspania³¹ pogodê. Goœcie i sponsorzy a tak¿e druhowie stra¿acy nie zawiedli. Po mszy
œw. uformowa³ siê pochód pod dowództwem
kpt. Wojciecha Kozka, który przy wtórze
orkiestry przemaszerowa³ do Domu Stra¿aka gdzie odby³a siê dalsza czêœæ uroczystoœci.
Poprowadzi³ j¹ prezes OSP Andrzej Œwierad.
Witaj¹c zaproszonych goœci oraz przyby³e
delegacje jednostek OSP z terenu Gminy
oraz licznie zgromadzonego spo³eczeñstwa
wsi powiedzia³: „Bogu na chwa³ê ludziom na
po¿ytek” to has³o przyœwieca codziennej pracy stra¿aków, zarówno tych w z³otych jak i
srebrnych epoletach, którzy doœwiadczaj¹
codziennej troski o bezpieczeñstwo spo³eczeñstwa. Jest ono i przewodni¹ myœl¹ dzi-

siejszej uroczystoœci. Nasza jednostka obchodzi ju¿ 80- urodziny. Patrz¹c z perspektywy
80 lat na przebyty szlak, nasuwa siê wiele refleksji, a w sercu budzi siê uznanie i czeœæ dla
kilku pokoleñ stra¿aków.
Po z³o¿eniu meldunku przez kpt. Kozka
komendantowi PSP Ropczyce bryg. Z. Cioskowi wyst¹pi³ poczet flagowy i nast¹pi³o
podniesienie flagi pañstwowej i odegranie
Hymnu Pañstwowego. Nastêpnie dokonano ods³oniêcia i poœwiêcenia tablicy pami¹tkowej, z okazji 80-lecia umieszczonej na frontowej œcianie budynku. Poœwiêci³ tablicê ks.
proboszcz E. Brzana, a ods³oniêcia dokonali Senator RP Zdzis³aw Pupa i Burmistrz
Sêdziszowa Kazimierz Kie³b. Nastêpnie sekretarz i zarazem kronikarz OSP Czarna Jan
Pipa³a przedstawi³ osiemdziesiêcioletni¹ historiê jednostki.

Z

okazji jubileuszu 80-lecia jednostka od
znaczona zosta³a z³otym medalem za zas³ugi dla po¿arnictwa. Odznaczenia sztandaru dokona³ v-ce Prezes Zarz¹du Wojewódzkiego Zwi¹zku OSP RP dr W³adys³aw
Tabasz.
Z okazji jubileuszu wyró¿nieni zostali odznaczeniami nasi druhowie.
Z³otymi medalami za zas³ugi dla po¿arnictwa zostali odznaczeni druhowie:
u Andrzej Œwierad
u Bronis³aw Ziobro-Feret
u Eugeniusz Halat
Srebrnymi medalami za zas³ugi dla po¿arnictwa:
u Czes³aw Sêd³ak
u Jerzy Pipa³a
u Tadeusz Przywara
Br¹zowymi medalami za zas³ugi dla po¿arnictwa:
u Piotr Przydzia³
u Zbigniew Pocz¹tek
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Wiersz Ireny Porzuczek
z okazji Jubileuszu

Czarniañska m³odzie¿ w programie artystycznym.
u Ryszard Porzuczek
u Robert Szybisty
u Robert Sêd³ak
u Tadeusz Ziobro
u Stanis³aw ¯urad
u Marcin Cieœlik
Odznaczenia Wzorowy Stra¿ak otrzymali:
u Marcin Gniewek
u Rafa³ Sêd³ak
u Damian Przydzia³
u Dawid Œwierad
u Konrad Œwierad
Po wrêczeniu odznaczeñ glos zabierali
Senator RP Zdzis³aw Pupa, Stra¿acy, samorz¹dowcy którzy zgodnie podkreœlali
ogromn¹ ofiarê czterech pokoleñ czarniañskich stra¿aków nie tylko w spieszeniu z pomoc¹ innym w nieszczêœciu, ale te¿ systematyczn¹ pracê prowadzon¹ przez te pokolenia na rzecz jednostki i œrodowiska, ¿ycz¹c
jednoczeœnie wszystkim cz³onkom OSP oraz
ich rodzinom dalszych osi¹gniêæ w pracy i
dzia³alnoœci spo³ecznej, zdrowia i wszelkiej
pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym. Niech œw.
Florian, Stra¿acki Patron b³ogos³awi Wam
w codziennej ochotniczej s³u¿bie drugiemu
cz³owiekowi.

W

Fot. (5) T. ¯¹d³o

P

o wyst¹pieniu zaproszonych goœci na
st¹pi³o wyprowadzenie pocztów sztandarowych i rozpoczê³a siê II czêœæ uroczystoœci a mianowicie prezentacja programów
artystycznych przez uczniów ze szko³y podstawowej i gimnazjum z Czarnej. Dodatkow¹
atrakcj¹ by³y wystêpy ma¿onetek z Ropczyc,
zespo³ów z DK z Sêdziszowa: „Rochy” i „BLUES”. Stra¿ackim obyczajem zaproszeni goœcie oraz delegacje jednostek zosta³y podjête uroczystym obiadem w piêknie udekorowanej sali. Zosta³a przygotowana wystawa
fotograficzna obrazuj¹ca funkcjonowanie
OSP Czarna. Stra¿acy z Czarnej zadbali równie¿ o utrwalenie tego znamienitego wydarzenia poprzez tradycyjne wbijanie gwoŸdzi w piêknie rzeŸbion¹ z wizerunkiem œw.
Floriana tablicê oraz wpisy z ¿yczeniami do
Ksiêgi Pami¹tkowej.
Wieczorem na scenie miejsca zajê³a orkiestra taneczna GAMMA, która przygrywa³a w trakcie zabawy ogrodowej. Spo³eczeñstwo wsi i s¹siednich miejscowoœci bawi³o siê na uroczystym festynie do bia³ego
rana. Oczywiœcie czarniañscy druhowie zafundowali wolny wstêp na pod³ogê i zadbali
o obfity bufet i grill.
Jan Pipa³a

imieniu zarz¹du OSP w Czarnej Sêdziszowskiej
pragnê z³o¿yæ serdeczne podziêkowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili siê do zorganizowania tej uroczystoœci. Szczególne podziêkowania kierujemy do Pana Burmistrza Sêdziszowa Pana K.
Kie³ba, Pan Piotra Czapki, wszystkich sponsorów oraz
zaproszonych goœci. Ksiê¿om dziêkujemy za sprawowanie mszy œw. oraz modlitwy w intencji stra¿aków.
Jako prezes Pragnê podziêkowaæ moim kolegom druhom z jednostki OSP Czarna, za pomoc w wielu pracach

Rok 2008 w Czarnej
ósmego czerwca w piêkn¹ niedzielê
zebra³o siê du¿o ludzi w koœciele
Nasi stra¿acy jak dobrze wiecie
Obchodz¹ osiemdziesiêciolecie,
Gdy stra¿ po¿arna u nas powsta³a,
Nieraz mieszkañcom stra¿ pomaga³a
Wiêc zaprosili tu inne stra¿e
Z ka¿dej s¹ „ poczty przy swym sztandarze”
I przed o³tarzem rzêdami staj¹
za wszystko Bogu dziêki sk³adaj¹
Msza œw by³a odprawiana
przez ksiêdza proboszcza Brzanê i zaproszonego kapelana,
Który to s³owo wyg³osi³ Bo¿e
O ¿yciu stra¿y-dobrym wyborze.
Orkiestra gra³a te¿ zaproszona
a bardzo by³am wtedy wzruszona
kiedy melodie „barki” zagrali
a ludzie z oczu ³zy ocierali
Przed Dom Stra¿aka pieszo z muzyk¹
nasi stra¿acy szli w piêknym szyku.
Którym policja patrolowa³a
o bezpieczeñstwo stra¿y zadba³a.
S³oñce pra¿y³o niemi³osiernie
Ale stra¿acy dotrwali wiernie
Znów powitanie goœci tak mi³ych
Których stra¿acy tu zaprosili
Tu pan Andrzej Œwierad „szef” naszej stra¿y
By³ bardzo dobrym gospodarzem
Ka¿dego z goœci powita³ mile
Z ka¿dym s³ów parê zamieni³ chwile
A Jan Pipa³a sekretarz stra¿y
Krótko i zwiêŸle przedstawi³ dzie³o
Które lat 80-t tu siê zaczê³o.
Przy g³ównym wejœciu do domu stra¿aka
jest umieszczona tablica pami¹tkowa
Któr¹ ks. Brzana poœwiêci³ z racji
jak¹ uroczystoœæ mieli stra¿acy.
I flaga na maszt te¿ zaci¹gniêta
Jakie to by³o Stra¿ackie Œwiêto
bo i ordery za swoj¹ pracê
Otrzymali niektórzy stra¿acy.
Potem wystêpy, m³odzie¿y, dzieci
dla naszej stra¿y w osiemdziesiêciolecie
Smacznym obiadkiem poczêstowano
a potem piêknie do rana grano.
Nasi stra¿acy fajni ch³opacy,
kiedy potrzeba rwi¹ siê do pracy
Czy wiatrem wieje, czy ogniem bucha
leje siê woda albo pos³ucha
O ka¿dej porze we dnie czy w nocy
Zawsze gotowi s¹ do pomocy!

poprzedzaj¹cych jak i w dniu uroczystoœci. Jestem pewien, ¿e dziêki zaanga¿owaniu wizerunek stra¿aka ochotnika nabra³ blasku i nasze spo³eczeñstwo mo¿e byæ dumne z takich druhów. S³owa podziêkowania pragnê skierowaæ jeszcze do kole¿anek i kolegów nauczycieli naszych szkó³, za trud przygotowania m³odzie¿y do wystêpów artystycznych oraz do naszego spo³eczeñstwa,
za tak liczny udzia³ w tym stra¿ackim œwiêcie.
Prezes OSP Czarna Sêdziszowska
Andrzej Œwierad
11
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Ró¿norodne propozycje przedstawi³ mieszkañcom miasta i gminy sêdziszowski MGOK z okazji tegorocznych Dni Sêdziszowa.
By³y spektakle teatralne, zawody wêdkarskie, wystawa fotograficzna, prezentacje szkó³, wybory najpiêkniejszej sêdziszowianki, zmagania sportowe i wreszcie
festyn na stadionie Lechii.
„Teatralny Autograf”
Dni Sêdziszowa rozpocz¹³ przegl¹d teatrów dzieciêcych i m³odzie¿owych. Na deskach MGOK w dniach 11-12 czerwca za-

³ana przez organizatorów s³u¿y cennymi radami, które sprzyjaj¹ doskonaleniu warsztatu aktorskiego. Ju¿ teraz wielu m³odych adeptów sztuki Melpomeny, wystêpuj¹cych na sêdziszowskiej scenie zapowiada, ¿e swoj¹ przysz³oœæ wi¹¿e z aktorstwem.
„M³odym okiem”
11. czerwca w godzinach popo³udniowych nast¹pi³o otwarcie wystawy fotograficznej p.t. „M³odym okiem”, na której znalaz³y siê najpiêkniejsze zak¹tki okolic Sêdziszowa uchwycone w obiektywie przez m³odych pasjonatów fotografii z Wolicy Piaskowej, Czarnej Sêdziszowskiej i Krzywej.

Teatr z Zespo³u Szkó³ z Grodziska.

Prezentacje Artystyczne Szkó³
13 czerwca, w pi¹tek przed po³udniem
miasto znalaz³o siê we w³adaniu dzieci i m³odzie¿y ze szkó³ miasta i gminy. Odby³y siê
wówczas Prezentacje Artystyczne Szkó³, w
których co roku bior¹ udzia³ niemal wszystkie placówki oœwiatowe. Jak zwykle, najpierw
ulicami miasta pop³yn¹³ barwny korowód,
który koñczy³ siê przed scen¹ w Rynku.

prezentowa³o siê dziesiêæ zespo³ów teatralnych z ca³ego województwa. Szczególne wra¿enie na najm³odszych wywar³ teatr „Arka
lwowska” z Lubaczowa, który przedstawi³
pó³toragodzinne widowisko „Za siedmioma
górami” na podstawie twórczoœci Ewy Szelburg-Zarembiny.
Gospodarzy reprezentowa³ teatr „Sêdziszek”, który dla najm³odszych przygotowa³ „Po¿arcie królewny Bluetki”, a dla
starszych „Miêdzy noc¹, a
dniem, niebem i ziemi¹” wg B.
Leœmiana.
Sêdziszowski przegl¹d nie
ma charakteru konkursu, jednak jest niezwykle ceniony przez
m³odych aktorów i re¿yserów
dzieciêcych i m³odzie¿owych
spektakli, bior¹cych w nim
Przedszkolaki z Przedszkola nr 2.
udzia³. Fachowa komisja, powo-

Duchy z Borku Wielkiego.
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Tym razem prezentacje mia³y charakter
konkursowy. W ka¿dej kategorii wiekowej:
przedszkola, szko³y podstawowe, gimnazja i
szko³y œrednie komisja wytypowa³a laureatów,
którzy otrzymali z r¹k Z-cy Burmistrza Pani
El¿biety Œwiniuch cenne nagrody. Pozostali
uczestnicy wrócili do domów zaopatrzeni w
zapas s³odyczy, z mocnym postanowieniem
zwyciêstwa w konkursie za rok.
Bieg Sêdzisza
Tak¿e w pi¹tek do zmagañ stanêli sportowcy. Pogoda, która sprzyja³a wystêpom plenerowym przed po³udniem, po po³udniu
za³ama³a siê i tradycyjny Bieg Sêdzisza odbywa³ siê w strugach deszczu. Mimo to, w biegu
rozgrywanym na ulicach wokó³ sêdziszowskiego rynku, uczestniczy³o wyj¹tkowo du¿o zawodników.

Start do biegu g³ównego.
Oto wyniki w poszczególnych kategoriach:
Kategoria dziewczêta klasy I-II SP
1. Piwowar Weronika – SP3 Sêdziszów M³p.
2. Przydzia³ Gabriela – SP Boreczek
3. Kanach Renata – SP Wolica Piaskowa
Kategoria ch³opcy klasy I-II SP
1. Cyzio Bartosz – SP Klêczany
2. Walczyk Karol – SP3 Sêdziszów M³p.
3. Wiater Dominik – SP3 Sêdziszów M³p.
Kategoria dziewczêta klasy III-IV SP
1. Zawadzka Joanna – SP Czarna Sêdz.
2. Charchut Aleksandra – SP Zagorzyce
Dolne
3. Orzech Sylwia – SP Czarna Sêdz.
Kategoria ch³opcy klasy III-IV SP
1. Stok³osa Patryk – SP Klêczany
2. Pichla Tomasz – SP Borek Wlk.
3. Czapor Ksawery – SP Boreczek
Kategoria dziewczêta klasy V-VI SP
1. Bochnak Aneta – SP Zagorzyce Dolne
2. Kozek Karolina – SP Zagorzyce Dolne
3. Zawisza Ewa – SP Boreczek

Podczas Prezentacji Artystycznych Szkó³ Rynek pêka³ w szwach.
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Zawody wêdkarskie
Kilka godzin wczeœniej, przed wyborami najpiêkniejszej, w szranki stanêli wêdkarze, którzy na odnowionym zbiorniku w Kamionce rywalizowali o Puchar Sêdziszowa.
Trofeum zdoby³ Wies³aw Skarbek.
Festyn
Fina³owa impreza dni Sêdziszowa rozpoczê³a siê do miêdzynarodowego turnieju
sztangistów, którzy rywalizowali na pomoœcie
w si³owni na stadionie Lechii. Natomiast na
scenie, przed zgromadzonymi na trybunach,
czekaj¹cych ju¿ na demonta¿, wyst¹pi³y zespo³y artystyczne z zaprzyjaŸnionych oœrodków kultury. Ogromnym powodzeniem cieszyli siê wojowie Wis³oczanie, demonstruj¹cy
dawn¹ sztukê walki, zachwyci³y Sza³amaistki
z WDK w Rzeszowie, w podziw wprawi³y
uczestniczki pokazu sukni œlubnych.

Podium dla zwyciêzców w najm³odszej kategorii wiekowej
dziewcz¹t.
Kategoria ch³opcy klasy V-VI SP
1. Ró¿añski Micha³ – SP Czarna Sêdz.
2. Kozak Daniel – SP Borek Wlk.
3. Orzech Tomasz – SP Czarna Sêdz.
Kategoria dziewczêta klasy gimnazjalne
1. Motyka Patrycja – Gimnazjum Zagorzyce
2. Siwiec Anna – Gimnazjum Zagorzyce
3. Siewierska Anna – Gimnazjum Sêdziszów
M³p.
Kategoria ch³opcy klasy gimnazjalne
1. Œwierad Kamil – Gimnazjum Sêdziszów
M³p.
2. Œliwa Wojciech – Gimnazjum Sêdziszów
M³p.
3. Pasela Krzysztof – Gimnazjum Zagorzyce
Kategoria ch³opcy szko³y œrednie
1. Zaj¹c Konrad – Czarna Sêdz.
2. Pas Rafa³ – Czarna Sêdz.
3. Niemiec Arkadiusz – Zagorzyce
Kategoria OPEN kobiety
1. Zatorska Danuta – Ropczyce
2. Ziobro-Feret Weronika – Czarna Sêdz.
3. Haraf Ewelina – Czarna Sêdz.
Kategoria OPEN mê¿czyŸni
1. Przydzia³ Roman – Boreczek
2. Kowal Piotr – Rzeszów
3. Przydzia³ Damian – Czarna Sêdz.
Wybory Miss Sêdziszowa M³p.
W sobotê, 14 czerwca odby³y siê wybory
„Miss Sêdziszowa M³p.” Sala widowiskowa
sêdziszowskiego domu kultury tradycyjnie
ju¿ nie pomieœci³a wszystkich chêtnych,
chc¹cych obejrzeæ najpiêkniejsze i najodwa¿niejsze nastolatki z Sêdziszowa i okolicy,
gdy 21 kandydatek rywalizowa³o o tytu³ najpiêkniejszej sêdziszowianki 2008 roku.
Dziewczêta zaprezentowa³y siê w strojach

Kandydatki do tytu³u Miss w sukniach wieczorowych.

Prezentacja w sukniach œlubnych.
sportowych, pid¿amach, sukniach wieczorowych oraz œlubnych. W szóstych ju¿ wyborach zwyciê¿y³a Paulina Maroñ z Sêdziszowa M³p. Tytu³ I Wicemiss otrzyma³a Marta Pêkala z Zagorzyc Dolnych zaœ II Wicemiss Kamila Ku³ak z Wolicy Piaskowej. Natomiast tytu³ Miss Publicznoœci otrzyma³a
Karolina Kozak z Gnojnicy.
Sponsorzy wyborów
Miss Sêdziszowa M³p. 2008 r.:
Hurtownia chemiczno-kosmetyczna –
Pan Pawe³ Filipek
Firma Italia Fashion – firma „Progres”
Firma handlowo us³ugowa AZ Ma³gorzata i Roman Orêziak
Firma LOOK KAT
Firma MAZAK – ul. Rynek 16 – przedstawiciel sieci komórkowej Plus
Firma Samsung
Zak³ad fryzjerski – Pani Ewa Bizoñ
Firma kosmetyczna GOSH
Salon sukni œlubnych MP STYL – Pani
Maria £agowska z Ropczyc.

Fot. (3) J. Maroñ

Walcz¹ pras³owiañscy wojowie „Wis³oczanie”.

Gwiazda festynu – grupa „Vox”.
Publicznoœæ rozgrza³ zespó³ Wêdrowne
Gitary, œpiewaj¹cy piosenki Czerwonych Gitar, a na zakoñczenie na scenie pojawili siê
Witold Paszt, Jerzy S³ota i Dariusz Tokarzewski, czyli grupa VOX, którzy wspólnie z kilkutysiêczn¹ publicznoœci¹ odœpiewali swoje
najwiêksze hity.
Benedykt Czapka

Na scenie Zespó³ Estradowy „Blues”.

Fot.(8) Arch UM
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„Tam gdzie Wis³a modra p³ynie,
Szumi¹ zbo¿a na równinie.
Pojedziemy, patataj…
A jak zowie siê ten kraj?”
(M. Konopnicka)
Urzeczeni poeci i pisarze opisywali ich
na kartach swoich dzie³, malarze sk³adali
im ho³d, kreœl¹c ich sylwetki na p³ótnach i
arkuszach papieru, a oni niezmiennie pod¹¿ali do „tych pól malowanych zbo¿em rozmaitem”, by przez wiele godzin, dni, tygodni zbieraæ z pól d³ugo oczekiwany plon. W
pamiêci ludzi starszego i œredniego pokolenia zachowa³y siê
takie obrazy z lat m³odoœci; nale¿a³o wstawaæ rannym œwitem,
szybko „poœniadaæ” i rychtowaæ siê do ¿niwowania. Mê¿czyŸni poprawiali druciane
„ob³¹ki” i „kapy” przy swych kosach. Œpiewne ich dŸwiêki, jakie roznosi³y siê podczas klepania i ostrzenia, bieg³y hen po
rosie i przedziwnie ³¹czy³y siê z
radosnym
æwierkaniem
wszechobecnych wróbli. Radowa³o siê serce gospodarza, gdy
ptaki owe lata³y ca³ymi, ha³aœliwymi gromadami i ochoczo
pluska³y siê w wodzie. Zachowanie takie zawsze wró¿y³o
pomyœln¹ dla ¿niw pogodê. Gorzej, jeœli porusza³y niemrawo i
chy³kiem kry³y siê pod dachami budynków.
Gospodynie jak najwczeœniej wypuszcza³y
nad wodê kaczki, aby siê przekonaæ, gdzie
najpierw bêd¹ szuka³y ¿eru: gdy uda³y siê
na ³¹kê lub pastwisko, wtedy œmia³o mo¿na
wyruszaæ w pole, ale: „Gdy kaczka nurkuje w
wodzie, pomyœl o deszczu i ch³odzie”, a „Gdy pod
skrzyd³o g³owê schowa, wnet zepsuje siê pogoda”.
Drobny poranny deszcz jeszcze nie budzi³ niepokoju, bowiem: „Deszcz ranny jest jak
p³acz panny” (trwa krótko). Warto równie¿
by³o zajrzeæ na gnojowniê. Je¿eli wyros³y tam
blade „psiuby” (grzyby niejadalne), wówczas
w ci¹gu trzech najbli¿szych dni pojawi¹ siê
z³owrogie deszcze. Agresywne ataki owadów
te¿ nie wró¿¹ niczego dobrego, podobnie
jak nisko lec¹ce jaskó³ki i gwarne, jêkliwe g³osy czajek. Nawet poczciwy Burek potrafi³
przestrzec przed niechybn¹ pluch¹: „Gdy pies
trawê zêbami ³apie, wnet nam na g³owy deszcz
nakapie”. Ponadto – zamglone s³oñce, porywisty wiatr i wypiêtrzone chmury kaza³y pozostaæ w domu. Jeœli natomiast wszystkie znaki na niebie i na ziemi mówi³y, ¿e bêdzie „³adnie”, mo¿na by³o spokojnie udaæ siê do ¿niw.
Mê¿czyŸni nape³niali wod¹ drewniane kubki (aby zwil¿aæ ose³ki), brali kosy na ramiona
i wyruszali na niwê. Kobiety gromadzi³y zapas po¿ywienia „do obiadowania” i „na juzynê” (podwieczorek). Zwyczaj nakazywa³, aby
przywdziewaæ czyste ubrania, obowi¹zkowo
z d³ugimi rêkawami. ¯eby „s³onko nie zabi³o”, pod kapelusze i pod chustki ludzie wk³adali: zwitki ga³¹zek brzozy, liœcie kapusty lub
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³opucha (³opianu). W XVIII i XIX wieku ¿niwuj¹cy dodatkowo przystrajali g³owy kwiatami. Do pracy szli ze œpiewem i radoœci¹ w
sercach. Zanim do koszenia zbó¿ zaczêto
u¿ywaæ kos, a póŸniej snopowi¹za³ek, podstawowymi narzêdziami by³y zakrzywione sierpy. Pierwsze œciête garœcie zbo¿a gospodarz
b³ogos³awi³ znakiem krzy¿a i uk³ada³ je na
œciernisku „na krzy¿”. Jeden z ¿eñców podchodzi³ do niego z powinszowaniami i zwi¹zywa³ mu rêce s³om¹. Ten dziêkowa³ dobrym
s³owem i datkiem. Ciekawym obrzêdem by³o
obwi¹zywanie siê w pasie powrós³ami, aby
podczas schylania nie bola³y plecy. Pracuj¹c,
kierowano siê zwykle ze wschodu na zachód
czyli – jak mawiano – „ ze s³oñcem”. Unikano
obracania siê ku niemu plecami, aby siê nie

pogniewa³o. Na przedzie zwykle „szli” przodownicy – osoby maj¹ce „dryg do roboty”.
Dyktowali tempo pracy, zatem byli powszechnie szanowani. Wa¿ny by³ pierwszy zwi¹zany
snopek. Pod koniec dnia gospodarz zabiera³
go do domu „na szczêœcie”, by jakiœ inkluz
nie odebra³ rodzinie pomyœlnoœci. Ciekawe,
¿e wiara w owego „inkluza” do dziœ przetrwa³a u nas w œwiadomoœci wielu starszych ludzi.
Œciête garœcie zbo¿a k³adziono na powrós³a,
zwi¹zywano je w snopy, a pod wieczór kopiono w: mendle, pó³kopki, piêtnastki – zawsze
knybiami (koñcami) na zewn¹trz. Przy pomyœlnej pogodzie „na pomieci” (ziemi) zostawiano trudniejszy do wyschniêcia owies.
Po kilku dniach snopy ustawiano w tzw. dziesi¹tki. Gdy zapowiada³o siê na deszcz, na
wszystkich snopkach umieszczano chocho³y.
Tak zabezpieczone zbo¿e pozostawa³o na
polu jeszcze przez wiele dni, dopóki dobrze
nie przesch³o. Ludzie nieraz ze zgroz¹ patrzyli na siedz¹cego na kopie bociana, gdy¿
widok ten zapowiada³ rych³e pluchy i powodzie.
Podczas ¿niwowania, w po³udnie ¿eñcy
przerywali sw¹ ciê¿k¹ pracê, aby odpocz¹æ
i spo¿yæ posi³ek. Niegdyœ wierzono, ¿e w tym
czasie pojawiaj¹ siê na polach: p³anetnicy,
po³udnice i dziwo¿ony, które tylko czyha³y,
by zaszkodziæ zbiorom i ludziom. Przed nimi
chroniono te¿ dzieci, które zazwyczaj zbierano w pole do ¿niw. Najm³odsze bawi³y siê
lub spa³y w cieniu kopek, a starsze – zbiera³y
k³osy ze œciernisk lub pas³y krowy – na mie-

dzach, zagonach, fosach lub mielach (nad
rzekami). Dawniej w naszych stronach ³¹k i
pastwisk nie by³o zbyt wiele. Z czasem zaczêto doceniaæ znaczenie poplonów œcierniskowych; chêtnie tutaj siano: ³ubin, seradelê, grykê, rzepê, „kurpiele”. Nie dopuszczano, aby zmarnowa³o siê choæby jedno ziarenko. W tym celu zwykle dzieci wypêdza³y
na œcierniska ca³e stada gêsi. Jeszcze i dziœ
najstarsi mieszkañcy mawiaj¹, ¿e pozostawione na polu ziarno obejrzy siê za cz³owiekiem siedem razy. Koniec lipca i pocz¹tek
sierpnia mo¿na by³o nazwaæ prawdziwym
„rajem” dla dzieci – po uci¹¿liwym przednówku. Mog³y siê one raczyæ: m³odymi str¹kami grochu i bobu, nieco md³ymi jagodami morwy, s³odkimi borówkami, dzikimi czereœniami i cierpkimi jab³kami,
które przed jedzeniem obija³y
o jakieœ twarde przedmioty;
st¹d powiedzenie „zbiæ kogoœ na
kwaœne jab³ko”. W niewielkich
przydomowych sadach na jab³oniach dojrzewa³y s³odkie jakubówki oraz kwaskowate cytrynówki i papierówki. £akome
dzieciaki siêga³y po owoce czereœni i po wczesne gruszki ulêga³ki.
Dzieñ ¿niwowania koñczy³
siê na dŸwiêk dzwonów g³osz¹cych Anio³ Pañski. Nadchodzi³
wieczór, ludzie klêkali i po krótkiej modlitwie udawali siê do
swych domów. Po wielu podobnych do siebie dniach koñczy³o siê wytêsknione ¿niwowanie.
Na stajonkach nale¿a³o pozostawiæ ostatnie garœcie nie z¿êtego zbo¿a,
zwane u nas dziadami lub brodami. Wierzono, ¿e zatrzymaj¹ one myszy z dala od
stodó³. Z lêku przed tymi gryzoniami na rogach s¹sieków gospodarz uk³ada³ poœwiêcone wianki zió³, a w jednym jego k¹cie umieszcza³ zgiêty snopek zbo¿a. Z myœl¹ o jesiennych zasiewach nale¿a³o czym prêdzej œcierniska spok³adaæ (podoraæ) i wyskrudziæ
(zbronowaæ). Pracuj¹c w polu i w obejœciu,
zwykle niewiele myœleli o przysz³ych „wieñcynach” (do¿ynkach), jednak nie zapominali o obserwowaniu przyrody. Wyniki tych
obserwacji pomog³y im w prognozowaniu
pogody na najbli¿sze dni, tygodnie i miesi¹ce. Z zadowoleniem przyjmowali np. ponownie zakwitaj¹ce mlecze (mniszki), gdy¿ zapowiada³y one pogodny koniec lata i ciep³¹
jesieñ. Natomiast ch³odn¹ jesieñ i mroŸn¹
zimê wró¿y³y zamglone na horyzoncie wzgórza, zw³aszcza z rana i wieczorem. Do dziœ
zachowa³y siê ciekawe przys³owia np.: „W
lipcu upa³y, styczeñ mroŸny ca³y”, „W po³owie
lipca poranne grzmoty s¹ zapowiedzi¹ rych³ej s³oty”, „Gdy w lipcu s³oñce dopieka, burza niedaleka”, „W lecie na zachodzie niebo czerwone, w najbli¿szych dniach pola przez deszcz zmoczone”,
„Jaka pogoda w Siedmiu Braci Œpi¹cych (Mêczenników, 10VII), taka bêdzie przez siedem tygodni”, „Uwa¿aj na Romana (9VIII), sprowadza mg³y i ch³ody od rana”, „Gdy w sierpniu
grzmoty, jesieni¹ s³oty”.
Maria Wilczok
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W dniach 28-29 czerwca, po raz drugi odby³y
siê Dni Parafii Zagorzyce Górne, zainicjowane w
ubieg³ym roku przez ks. proboszcza Kazimierza
Marka. Zarówno uroczystoœci religijne, jak i imprezy rozrywkowe, da³y mo¿liwoœæ posilenia
ducha i cia³a.
Sobota, 28 czerwca, by³ dniem poœwiêconym tematyce ochrony ¿ycia cz³owieka od
momentu poczêcia. Wyk³ad dotycz¹cy tej problematyki wyg³osi³ dr Antoni Ziêba z Krakowa, wiceprezes zarz¹du Polskiej Federacji
Ruchów Obrony ¯ycia. Przedstawi³ on historiê legalizacji aborcji w Europie i w Polsce
pocz¹wszy od pocz¹tku XX wieku. Zaznaczy³,
i¿ Polska jest jedynym krajem na starym kontynencie, który ma najlepsz¹ ustawow¹ ochronê ¿ycia ludzkiego. Na zagorzyckim cmentaWieczór modlitw przy grobie-pomniku Nienarodzonych.
rzu, przy grobie-pomniku dziecka poczêtego,
ale nienarodzonego, wszyscy zgromadzeni
modlili siê w intencji obrony ¿ycia. Na tablicy
tego symbolicznego grobu, widniej¹ s³owa wypowiedziane przez papie¿a Jana Paw³a II do
Polaków w czasie jednej z pielgrzymek: „Naród, który zabija w³asne dzieci staje siê narodem bez
przysz³oœci. Wierzcie mi, ¿e nie by³o mi ³atwo to powiedzieæ z myœl¹ o moim narodzie”.
29 czerwca, to dzieñ Odpustu Parafialnego. Po uroczystej mszy œwiêtej, na parkingu przed koœcio³em rozpocz¹³ siê festyn, nad
którym patronat medialny objê³o Radio Via.
S³oneczna pogoda zachêca³a do spêdzenia
tego niedzielnego popo³udnia na œwie¿ym
Wyk³ad dr A. Ziêby z Krakowa.
powietrzu. A wœród wielu festynowych atrakcji by³y m.in.: zabawy, gry i konkursy
piosenkarskie dla
dzieci oraz wystêpy
artystyczne. Panie z
Ko³a Gospodyñ
Wiejskich z Zagorzyc Górnych przygotowa³y smako³yki,
którym trudno by³o
siê oprzeæ: placki
proziaki, groch z
kapust¹, swojski
chleb z mas³em lub
smalcem i ogórki kiZespó³ ukraiñski Lubystoczek.
szone. Smakowite

Smako³yki przygotowane przez panie z KGW z Zagorzyc Grn.

Wojskow¹ grochówkê serwuj¹ panie z KGW i so³tys ze Szkodnej oraz szefowa szkolnej sto³ówki.

zapachy przyci¹ga³y tak¿e do grilla i kuchni
polowej, w której serwowa³y grochówkê wojskow¹ panie z KGW ze Szkodnej. Na scenie
zaprezentowa³ siê zespó³ ludowy z Dêbicy, a
tak¿e rodzime „Skowronki”, których 8-letni¹ historiê istnienia przypomnia³ w przerwach miêdzy piosenkami opiekun zespo³u, ks. Eugeniusz Mi³oœ. Bardzo ¿ywio³owy i
porywaj¹cy do tañca by³ wystêp grupy akrobatyczno-tanecznej z Gimnazjum w Zagorzycach Górnych. Widzowie mieli tak¿e okazjê wys³uchaæ koncertu folkgroup „Lubystok” z Krzemieñca na Ukrainie oraz dzieciêcego zespo³u „Lubystoczek”, który tworzy piêæ dziewczynek graj¹cych na bandurach, flecie, tamburynie i skrzypcach.
Wiele emocji wzbudzi³a loteria, w której
g³ówn¹ wygran¹ by³ Fiat 126 p w idealnym
stanie, ofiarowany przez ks. proboszcza. Nagroda ta trafi³a w rêce mieszkanki Wielopola
Skrzyñskiego. Szczêœliwe losy przynios³y równie¿ wygrane uczestnikom loterii w postaci
roweru, kompletów opon samochodowych,
czy urz¹dzenia do æwiczeñ kondycyjnych.
Dochód z loterii przeznaczony by³ na budowê drogi przez cmentarz.
Gwiazd¹ festynu by³ Andrzej Rosiewicz,
który przypomnia³ przeboje sprzed lat: „Najwiêcej witaminy” czy „Mo¿e to przeznaczenie”.
Artysta zaœpiewa³ równie¿ satyryczne piosenki
opisuj¹ce polsk¹ scenê polityczn¹, które zosta³y nagrodzone g³oœnymi brawami. Imprezê zakoñczy³a zabawa taneczna pod gwiazdami,
któr¹ poprowadzi³ zespó³ „Ametyst”.
Imprezy tego rodzaju s¹ nowoœci¹ w
Zagorzycach. Jednak du¿a iloœæ zarówno
mieszkañców, jak i osób z okolicznych miejscowoœci œwiadczy o tym, ¿e takie uroczystoœci s¹ potrzebne i doskonale wype³niaj¹ czas
wolny. Wypada pogratulowaæ ks. proboszczowi organizacji takiego przedsiêwziêcia
oraz ¿yczyæ równie udanych obchodów Dni
Parafii w przysz³ym roku.
Tekst i fot. Barbara Traciak
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Do biegu, gotowi, start! Te znane ka¿demu sportowcowi komendy us³ysza³y przedszkolaki, rywalizuj¹ce w ramach III Gminnej Sportowej Olimpiady Przedszkolaków, która odby³a siê 29 maja
w hali sportowej Gimnazjum w Sêdziszowie.
Organizatorem imprezy by³o Publiczne
Przedszkole Nr 1w Sêdziszowie. Udzia³ wziê³y cztery przedszkola
funkcjonuj¹ce na terenie miasta i gminy Sêdziszów. Ka¿d¹ placówkê reprezentowa³a
dru¿yna sk³adaj¹ca siê
z oœmiu zawodników.
Wœród zaproszonych
goœci znaleŸli siê: dyrektor Zespo³u Obs³ugi
Szkó³ i Przedszkoli Pani Irena Lewicka, g³ówna ksiêgowa Zespo³u Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli Pani Ewa ¯uczek, Trener zapaœników
i sumoków Syreny Gnojnica Pan Ryszard Prokop wraz ze swymi utytu³owanymi zawodnikami Katarzyn¹ i Paw³em Pieprzak oraz ¿o³nierze z I Batalionu Strzelców Podhalañskich. Otuchy zawodnikom dodawa³a publicznoœæ tj. oko³o160 przedszkolaków, nauczyciele, rodzice i rodzeñstwo.
Otwarcia dokona³a dyrektor przedszkola nr 1 Krystyna Surman, która zapali³a znicz
olimpijski po czym nast¹pi³a prezentacji
dru¿yn. Flagê olimpijsk¹ nios³a dru¿yna
gospodarzy, znicz pani Katarzyna Pieprzak
mistrzyni Polski i wicemistrzyni Europy w
zapasach w wadze do 48 kg. Jak przysta³o na
prawdziwa olimpiadê na zakoñczenie prezentacji zawodnicy z³o¿yli œlubowanie.
W dalszej kolejnoœci rozpoczêto miêdzyprzedszkolne zmagania sportowe. Dzieci
bra³y udzia³ w kilku konkurencjach sportowych. Liczy³a siê nie tylko ich kondycja, ale
te¿ spryt i umiejêtnoœci manualne. Maluchy
biega³y z woreczkiem na g³owie, skaka³y w
dal obunó¿, toczy³y pi³kê lekarsk¹ w slalomie, rzuca³y do celu. Najwiêkszych emocji
dostarczy³y konkurencje dru¿ynowe podczas których przedszkolaki biega³y w sztafecie, przek³ada³y szarfê na czas oraz przeci¹ga³y linê. W oczekiwaniu na wyniki zawodów
odby³ siê pokaz w wykonaniu pary zapaœni-

ków Katarzyny i Paw³a Pieprzyków utytu³owanych zawodników klubu sportowego Syrena Gnojnica z komentarzem trenera Ryszarda Prokopa. Wystêpy prawdziwych sportowców nagrodzono gromkimi brawami.
Po og³oszeniu wyników na olimpijskim
podium stanêli najlepsi zdobywaj¹c z³ote,
srebrne, b¹dŸ br¹zowy medale i dyplomy.

Medaliœci na podium. Fot. Org.
n Firma Us³ugowo-Kominiarska Jana Nowaka z Dêbicy,
n Hurtownia chemiczna pañstwa Agnieszki i Paw³a Filipków
n Bar Malaga w Sêdziszowie Barbary Siorek,
n Apteka Pani Danuty Sochackiej,
Niezwykle emocjonuj¹ca konkurencja – przeci¹ganie liny.
Poprzez zabawy z elementem wspó³zawodnictwa charakterystycznego dla sportu wyczynowego, stworzono dzieciom okazjê do
osi¹gniêcia sukcesu, b¹dŸ w przypadku pora¿ki, sportowego godzenia siê z przegran¹.
Idea olimpiady spotka³a siê z ¿yczliwoœci¹ œrodowiska, zyska³a wielu sympatyków i
sponsorów, dziêki czemu na przedszkolaków
czeka³y liczne upominki, atrakcje.

Nagrody indywidualne i nagrody
dru¿ynowe ufundowali:
n Miejskie Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sêdziszowie,
n Bank Spó³dzielczy,
n Firma STAL BUD Bogdana i Urszuli Malskich,

W miesi¹cu czerwcu 2008 roku w Szkole Podstawowej w Szkodnej zakoñczy³y siê prace
zwi¹zane z instalacj¹ nowej pracowni komputerowej, któr¹ otrzymaliœmy w ramach programu wspó³finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego „Pracownie komputerowe dla szkó³”.
W pracowni znajduje siê:  10 stanowisk komputerowych uczniowskich z dostêpem do
internetu,  drukarka,  skaner,  komputer przenoœny,  projektor multimedialny.
Ze wzglêdu na wakacje, w pe³ni bêdziemy wykorzystywaæ nowy sprzêt dopiero od roku
szkolnego 2008/2009, ale ju¿ teraz cieszymy siê wszyscy, i¿ zajêcia szkolne ze wszystkich
przedmiotów bêd¹ bardziej nowoczesne i atrakcyjne. Mamy nadziejê, ¿e ca³a spo³ecznoœæ
szkolna wykorzysta w³aœciwie otrzymane pomoce dydaktyczne i podniesie to w przysz³oœci
poziom wiedzy i umiejêtnoœci naszych wychowanków.
Wies³awa Zagrodnik
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W przerwach miêdzy poszczególnymi
konkurencjami wszyscy uczestnicy olimpiady mogli ugasiæ pragnienie sokami, uzupe³niæ poziom wêglowodanów w organizmie
s³odyczami zasponsorowanymi przez:
? Burmistrza Sêdziszowa Pana Kazimierza
Kie³ba
? sklep spo¿ywczy Lucyny i Tadeusza Pacynów
? firmê ANKO Ma³gorzaty i Andrzeja i
Koza.
Olimpiada przebieg³a bardzo sprawnie,
dziêki pomocy nauczycieli wf z gimnazjum.
Sêdziami zawodów byli pani Ma³gorzata Lesiñska i Leszek Maræ.
Opiekê medyczn¹ nad uczestnikami
olimpiady sprawowa³a pielêgniarka z przychodni rejonowej pani Iza Lis.
Widz¹c rozeœmiane buzie przedszkolaków przykro by³o zakoñczyæ olimpiadê, zgasiæ znicz i opuœciæ „olimpijsk¹” flagê. Dzieci
z prezentami, powoli opuszcza³y halê, gdzie
czeka³a na nich jeszcze jedna niespodzianka.
Z okazji Dnia Dziecka na parkingu obok
hali odby³ siê specjalny pokaz w wykonaniu
¿o³nierzy I Batalionu Strzelców Podhalañskich. Umundurowani, w wozach bojowych
przeprowadzili symulacje kilku akcji. Przedszkolaki mia³y okazjê porozmawiaæ z ¿o³nierzami obejrzeæ wóz bojowy i jego wyposa¿enie z bliska, po prostu dotkn¹æ wszystkiego
i zrobiæ pami¹tkowe zdjêcie.
Olimpiada sportowa na sta³e wpisa³a siê
w kalendarz imprez przedszkolnych, tak
wiêc nastêpna ju¿ za rok!
Krystyna Surman
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Po raz kolejny dzieci ze Szko³y Podstawowej w Zagorzycach Górnych przekona³y siê, jak wiele
radoœci mo¿e przynieœæ ofiarowany od serca, nawet najmniejszy podarunek.
Wyjazd do Domu Opieki Spo³ecznej Dla
Dzieci i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej w Lubzinie poprzedzony by³ ró¿nymi dzia³aniami
ze strony dziewczynek pracuj¹cych w Szkolnym Kole PCK oraz ich opiekunów. Zorganizowana i rozpropagowana zosta³a zbiórka s³odyczy, którymi uczniowie ze wszystkich
klas chcieliby podzieliæ siê z niepe³nosprawnymi, chorymi dzieæmi z okazji nadchodz¹cego Dnia Dziecka. Podjête zosta³o te¿ postanowienie, aby tym razem w odwiedziny
pojecha³o wiêcej chêtnych dzieci ni¿ poprzednio. Przygotowana zosta³a wycieczka
dla uczniów m³odszych klas, a nastêpnie starszych, podczas której same dzieci mog³y ofiarowaæ przywiezione s³odycze i zobaczyæ
uœmiech na twarzach obdarowanych. Ten
osobisty kontakt dzieci zdrowych i niepe³nosprawnych przyniós³ niewymierne rezultaty w postaci pozbycia siê uprzedzeñ i lêków przed chorymi, upoœledzonymi przez

los. W czasie wycieczki dzieci zwiedza³y oœrodek i na ka¿dym kroku przekonywa³y siê,
jak wiele mo¿na zrobiæ, osi¹gn¹æ lub przezwyciê¿yæ mimo u³omnoœci, kalectwa. Zobaczy³y prace wykonane przez pensjonariuszy oraz ich medale i dyplomy zdobyte za
osi¹gniêcia w ró¿nych dziedzinach.
Pobyt na terenie oœrodka urozmaicony
zosta³ aktywnym spêdzaniem czasu na œwie¿ym powietrzu wœród starych drzew porastaj¹cych tutejszy park. Dzieci skorzysta³y z
przeja¿d¿ek bryczk¹, jazdy konnej po³¹czonej z hipoterapi¹ oraz pali³y ognisko i piek³y
kie³baski. Mog³y podejmowaæ zabawy i spacery po parku, karmiæ i g³askaæ zwierzêta.
Bezpoœredni kontakt ze zwierzêtami pozwoli³ na spêdzenie niezapomnianych chwil.
Podjêta inicjatywa przez dziewczynki ze
Szkolnego Ko³a PCK przynios³a efekty.
Dzieci ze Szko³y w Zagorzycach Górnych
wzbogaci³y siê w wiedzê i w³asne doœwiad-

W Szkole Podstawowej w Kawêczynie koniec maja
i pocz¹tek czerwca kojarzy siê uczniom nie tylko z nadchodz¹cymi wakacjami. Od kilku lat w
tym czasie trwaj¹ przygotowania do konkursu
regionalnego, ciesz¹cego siê nies³abn¹cym powodzeniem.

nia ¿ywo reagowa³a na wypowiedzi swych
faworytów, a tak¿e na wystêp teatrzyku szkolnego prowadzonego przez p. M. Buraœ.
Po wyrównanej rywalizacji pierwsze miejsce zajê³a uczennica kl. V Aleksandra Kania, drugie – Konrad Anyszek z kl. VI i Barbara Ocha³ z kl. V, a trzecie – Joanna Po³eæ
z kl. IV. Obserwuj¹cy przebieg konkursu
mogliby œmia³o zadaæ k³am znanemu powiedzeniu: „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie”.
Maria Wilczok

Cieszy fakt, ¿e z ka¿dym rokiem sukcesywnie wzrasta poziom wiedzy jego uczestników. Musz¹ oni opanowaæ szeroki zakres
wiadomoœci z historii i wspó³czesnoœci Sêdziszowa oraz pobliskich miejscowoœci, g³ównie naszej gminy. W roku bie¿¹cym w konkursie wziê³a udzia³ doborowa stawka dziewiêciu uczniów z klasy IV, V i VI, którzy
wiedz¹ i sercem potwierdzili swoj¹ wiêŸ z
Ma³¹ Ojczyzn¹. Najpierw zademonstrowali
wykonane przez siebie prace plastyczne obrazuj¹ce uroki naszych stron (zabytki, krajobrazy). Nastêpnie odpowiadali na wylosowane pytania i rozwi¹zywali urozmaicone zadania przygotowane przez p. mgr
Ma³gorzatê Marek i autorkê tej informacji.
Podczas blisko dwugodzinnych zmagañ
uczestnicy konkursu musieli m.in.: wykazaæ
siê znajomoœci¹ historii, szeroko zareklamowaæ swoj¹ rodzinn¹ miejscowoœæ i gminê,
opowiedzieæ o ¿yciu ludzi w dawnych czasach (tutaj wykorzystano barwne ilustracje
autorki tego tekstu). Wypowiedzi uczniów
ocenia³y panie przygotowuj¹ce zestawy zadañ oraz: p. mgr Ma³gorzata Buraœ i p. mgr
El¿bieta W¹troba. Nale¿y równie¿ podkreœliæ wk³ad p. dyr. mgr Stefanii Czapka, która
od lat gor¹co wspiera ten konkurs. Widow-

Wizyta w Domu Opieki Spo³ecznej w Lubzinie by³a okazj¹ do
spróbowania swych si³ w jeŸdzie konnej.
Fot. Aut.
czenia na temat ¿ycia osób niepe³nosprawnych, a tak¿e mi³o i zdrowo spêdzi³y czas na
œwie¿ym powietrzu wœród zwierz¹t i piêknej
zieleni.
M. Cabaj-Kuczek

„¯ycie jest darem s³u¿enia innym”
Uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2 w Sêdziszowie M³p. zawsze chêtnie pomagaj¹ osobom potrzebuj¹cym, a szczególnie swoim rówieœnikom, nie tylko na terenie szko³y, ale
równie¿ i poza ni¹. Dzielenie siê z potrzebuj¹cymi jest istotnym elementem dzia³alnoœci
wychowawczej. Taka forma pracy z uczniami sprawia, ¿e ich osobowoœæ wzbogaca siê o
wspania³e i cenne cechy charakteru takie jak chêæ niesienia pomocy, dostrzeganie i dzielenie siê z innymi, uwra¿liwienie na problemy i potrzeby ludzi.
W tym roku szkolnym SU zorganizowa³ i przeprowadzi³ kilka akcji charytatywnych w
formie zbiórki pieniêdzy, b¹dŸ pomocy rzeczowej.
Zbieraliœmy pieni¹dze dla dzieci nies³ysz¹cych oraz
z wadami s³uchu.
Przed Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia zorganizowaliœmy zbiórkê odzie¿y oraz zabawek i innych rzeczy z
przeznaczeniem na Caritas przy naszej Parafii. Aktywnie i efektywnie ca³a spo³ecznoœæ szko³y przyst¹pi³a do
akcji charytatywnej „Pomoc dla Oli”. W obecnym miesi¹cu zbieraliœmy dary dla grupy dwustu dzieci z Ukrainy, które przebywa³y na kolonii w Myczkowcach zorganizowanej przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej.
Podejmowane w naszej szkole akcje s¹ rzeczywistym odzwierciedleniem motta umieszczonego
Dary zebrane przez uczniów SP 2 dla potrzebuj¹na sztandarze szko³y: „¯YCIE JEST DAREM S£U¯ENIA INNYM”.
SP 2 Sêdziszów M³p.
cych dzieci.
Fot. Arch. SP2
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Ca³ym swym sercem,
Dusz¹ dziecinn¹,
Kocham tê piêkn¹
Ziemiê rodzinn¹...
W kwietniu w Szkole Podstawowej w
Szkodnej zosta³ og³oszony konkurs miêdzyszkolny „Folder promuj¹cy nasz region”. Organizatorami konkursu by³y panie Aleksandra Draus i Renata Opiela.
Podstawowym celem konkursu by³o poznanie najbli¿szego œrodowiska i specyfiki
regionu, kszta³towanie to¿samoœci narodowej w aspekcie to¿samoœci regionalnej, rozbudzanie zainteresowañ Ma³¹ Ojczyzn¹, a
w szczególnoœci nabywanie umiejêtnoœci
œwiadomego promowania regionu zamieszkania.
Poprzez udzia³ w konkursie uczniowie
mogli rozwijaæ swoje zainteresowania twórcze, a tak¿e ukazaæ w swoich pracach walory Ziemi Sêdziszowskiej.
W roku szkolnym 2008/2009 Zespó³ Szkó³
Zawodowych im. prof. K. Olszewskiego po
raz pierwszy przyst¹pi³ i pomyœlnie przeszed³
eliminacje do programu Leonardo da Vinci
jako jedyna szko³a w powiecie. W wyniku tego
do realizacji dopuszczony zosta³ projekt pt.
„Praktyki zagraniczne szans¹ na lepszy start
w doros³oœæ uczniów technikum informatycznego i technikum elektronicznego” nad przygotowaniem którego pracowali pani dyrektor Teresa Parys, Bo¿ena Feret, Renata Bia³ek, Zofia Szpara, Marcin Skiba, Pawe³ Kardyœ i Marcin Ko³odziej.
W ramach tego programu 16 uczniów
klas trzecich w zawodzie technik informatyk
i technik elektronik wyjedzie na praktyki zagraniczne do Niemiec i Wielkiej Brytanii.
Sta¿ odbêdzie siê w ramach czterotygodniowych praktyk uczniowskich przewidzianych w ka¿dym z tych zawodów. Osiem
osób wraz z opiekunem pojedzie do Lipska
w Niemczech i osiem do Plymouth w Wielkiej Brytani. Dla tej grupy uczniów udzia³ w
projekcie jest jedyn¹ mo¿liwoœci¹ zdobycia
zagranicznego doœwiadczenia zawodowego.
Praktyka zagraniczna umo¿liwi przysz³ym
technikom poznanie nowoczesnych technologii z bran¿y informatyczno elektronicznej oraz pozwoli im na nabycie dodatkowych kwalifikacji umo¿liwiaj¹cych zwiêkszenie ich konkurencyjnoœci na rynku pracy.
Sta¿ umo¿liwi uczniom doskonalenie jêzyka obcego oraz pozwoli na poznanie kultury i zwyczajów krajów goszcz¹cych.
Praktyka bêdzie odbywa³a siê na prze³omie stycznia i lutego 2009 r. w dwóch krajach
jednoczeœnie: w Niemczech, w Lipsku i w Wielkiej Brytanii, w Plymouth. Organizacj¹ pobytu m³odzie¿y na terenie tych krajów zajm¹ siê
doœwiadczone agencje: niemiecka firma Vitalis i angielska firma Europartnership Agency.
Celem projektu jest zdobycie doœwiadczenia zawodowego poprzez sprawdzenie
swojej wiedzy teoretycznej w praktyce. Nauczenie siê samodzielnoœci spowoduje wykazywanie siê wiêksz¹ innowacyjnoœci¹ w przysz³ej pracy zawodowej. Samodzielne podejmowanie decyzji poparte du¿¹ wiedza praktyczn¹ i teoretyczn¹ pozwoli na zajmowanie
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Konkurs by³ skierowany do uczniów klas
IV-VI szkó³ podstawowych z terenu gminy
Sêdziszów M³p. Uczniowie za pomoc¹ œrodków wyrazu plastycznego przedstawiali najciekawsze miejsca, które warto zobaczyæ w
swoim miejscu zamieszkania i promowali je
ciekawymi wypowiedziami pisemnymi.
W dniu 29 maja nast¹pi³o podsumowanie konkursu. Wziêli w nim udzia³ uczniowie z nastêpuj¹cych szkó³:
Q Szko³a Podstawowa im. Jana Paw³a II w
Zagorzycach Górnych,
Q Szko³a Podstawowa nr 3 im. Jana Paw³a II
w Sêdziszowie M³p.
Q Szko³a Podstawowa im. W³adys³awa Broniewskiego w Zagorzycach Dolnych,
Q Szko³a Podstawowa w Szkodnej.

Na konkurs wp³ynê³o 28 prac. Komisja
w sk³adzie: p. Aleksandra Draus, p. Renata
Opiela, p. Jolanta B¹czkowska rozstrzygnê³a konkurs.
Nagrody otrzymali:
I miejsce-Kamila Bochnak – uczennica kl. V
SP w Zagorzycach Dolnych,
II miejsce-Krystian Ziajor – uczeñ kl. VI SP
w Szkodnej,
III miejsce-Sylwia Samkowska – uczennica
kl. Va SP nr 3 w Sêdziszowie M³p. oraz
Marcin Kozek – uczeñ kl. IV SP w Zagorzycach Górnych.
Wyró¿nienia:
Sylwia Szko³ut – uczennica kl. V SP w Zagorzycach Dolnych,
Anna Drapa³a – uczennica kl. VIa SP nr 3 w
Sêdziszowie M³p.
Katarzyna Przyby³a –uczennica kl. V SP w
Szkodnej,
Krystian Kipa-uczeñ kl. V SP w Zagorzycach
Górnych.
Renata Opiela

Uczniowie ZSZ – beneficjenci projektu.
stanowisk kierowniczych w firmach na lokalnym i miêdzynarodowym rynku pracy. Odpowiednie definiowanie problemów i poszukiwanie ich rozwi¹zañ, nabycie umiejêtnoœci
wspó³pracy z osobami innej narodowoœci
przygotuje przysz³ych pracowników do wejœcia na rynek pracy Zjednoczonej Europy.
Kolejnym celem sta¿y zagranicznych jest nawi¹zanie przez beneficjentów kontaktów zawodowych umo¿liwiaj¹cych wykorzystanie
ich w momencie poszukiwania i podejmowania pracy zawodowej. Nasi uczniowie zapoznaj¹ siê z nowoczesnymi technologiami
informatycznymi oraz poznaj¹ wp³yw tych
technologii na dzia³anie nowoczesnej firmy.
Ka¿dy z uczestników projektu otrzyma
imienny Europass Mobility, dokument, który prezentuje w sposób ujednolicony dla
wszystkich krajów UE zakres wiedzy i doœwiadczeñ, zdobytych przez jego posiadacza. Dokument honorowany jest przez wszystkie kraje
Unii Europejskiej. Uczestnicy praktyk Europass Mobility bêd¹ mogli wykorzystaæ do:
- przygotowania portfolio dokumentów dotycz¹cych przebiegu kariery zawodowej,

Grupa projektowa – nauczyciele ZSZ.
- udokumentowania kwalifikacji zdobytych
podczas praktyki zawodowej,
- poszukiwania pracy w kraju i za granic¹.
Z praktyki zawodowej ka¿dy z uczniów
otrzyma ocenê, która bêdzie uwidoczniona na œwiadectwie ukoñczenia szko³y. Ka¿dy z uczniów otrzyma równie¿ imienny certyfikat potwierdzaj¹cy jego sta¿ zagraniczny i umiejêtnoœci. Certyfikat ten bêdzie wystawiony przez zak³ad w którym uczniowie
odbywali praktykê oraz przez instytucjê
przyjmuj¹c¹ naszego partnera w projekcie.
Uczniów którzy pomyœlnie przejd¹ kwalifikacje do programu bêdzie czekaæ wielotygodniwe przygotowanie pedagogiczno
kulturowe (nauka jezyka obcego, trening
asertywnoœci, zajecia z wiedzy o kulturze
danego kraju oraz przygotowanie zawodowe informatyczno-elektroniczne).
Bo¿ena Feret, Marcin Ko³odziej
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30 maja 2008r. w Miejsko-Gminnym Oœrodku
Kultury w Sêdziszowie Ma³opolskim odby³a siê
siódma ju¿ edycja Festiwalu Piosenki Harcerskiej
„Krajka”, organizowana przez II Sêdziszowsk¹
Dru¿ynê Harcerek „Drzewo” im. Barbary Kasechube oraz 1 Sêdziszowsk¹ Dru¿ynê Harcerzy
„Strza³a” we wspó³pracy z Miejsko - Gminnym
Oœrodkiem Kultury w Sêdziszowie Ma³opolskim.

Uczestnicy Festiwalu Piosenki Harcerskiej „Krajka” na scenie sêdziszowskiego domu kultury.

Jak co roku uczestniczy³o w nim wiele
harcerek i harcerzy z ca³ego województwa
podkarpackiego. W sumie na scenie wyst¹pi³o 54 osoby, zaœ w ca³ym festiwalu wziê³o
udzia³ prawie 80 harcerek, harcerzy i instruktorów harcerskich. Festiwalowe zmagania by³y wspania³¹ okazj¹ do spotkania
m³odzie¿y z wielu ró¿nych œrodowisk z ca³ego Podkarpacia i wspólnej zabawy w harcerskiej atmosferze. W tym roku widownia
powiêkszy³a siê o uczniów szkó³ podstawowych, co by³o mo¿liwe dziêki odbywaniu siê
festiwalu w pi¹tek.
W konkursie wykonywane by³y piosenki
w 3 kategoriach: harcerska, turystyczna i patriotyczna lub religijna.
Zmagania uczestników ocenia³o jury w
sk³adzie: przewodnicz¹cy: Robert Kolebuk

- instruktor muzyki i kierownik oœrodka kultury w Nawsiu, hm. Urszula Stefañska oraz
zastêpca burmistrza Sêdziszowa M³p. - pani
El¿bieta Œwiniuch. Wyniki przedstawia³y siê
nastêpuj¹co:
3 I miejsce: zespó³ P£OMIENIE ze Szczepu BÓR 1 Niezale¿nej Dru¿yny Harcerskiej im. p³k. Leopolda Lisa-Kuli w Stalowej Woli
3 II miejsce: 1 Ropczycka Dru¿yna Harcerek WATRA
3 III miejsce: 7 £añcucka Dru¿yna Harcerek PAPROÆ oraz 1 Próbny Patrol Wêdrowniczy P£OMIENIE
3 IV miejsce: VIII Rzeszowska Dru¿yna
Harcerzy im. p³k Leopolda Lisa-Kuli
3 V miejsce: I Mielecka Dru¿yna Harcerek
im. Emilii Plater

Indywidualne wyró¿nienia otrzymali: dh
Maciej Dzia³o, dhna Magda Sulisz oraz ca³e
sêdziszowskie œrodowisko harcerskie za
przygotowanie Festiwalu.

- rodzicom uczniów, za wspó³pracê, ¿yczliwoœæ, za
gotowoœæ niesienia
pomocy szkole i wspieranie inicjatyw
Koniec ka¿dego roku szkolnego to czas
- pañstwu profesorom i ksiê¿om katechepodsumowañ, statystyk i refleksji. 20 czerwtom za czas, poœwiêcenie i serce okazywaca 2008r. – podobnie jak we wszystkich szkone uczniom, za organizacjê wycieczek dy³ach – w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. ks.
daktycznych i turystycznych, za dodatkoPiotra Skargi w Sêdziszowie M³p. odby³a siê
wa pracê
uroczystoœæ zakoñczenia roku szkolnego
- pracownikom administracji, s³u¿by zdro2007/08. Po mszy œwiêtej w koœciele parawia, pracownikom obs³ugi za trud w³o¿ofialnym, w szkolnej hali widowiskowo-sporny w to, aby szko³a funkcjonowa³a jak
towej zebrali siê przedstawiciele rodziców,
najlepiej w ka¿dej dziedzinie
nauczyciele, pracownicy szko³y i oczywiœcie
- uczniom za anga¿owanie siê w dzia³alnoœæ
uczniowie klas pierwszych i drugich.
pozalekcyjn¹, przygotowywanie imprez
Panie dyrektor i wicedyrektor ¿ycz¹c
szkolnych, apeli, za pracê w ró¿nych orspokojnych, bezpiecznych i zas³u¿onych waganizacjach, szczególnie we wszystkich
kacji gratulowa³y osi¹gniêæ w minionym
sekcjach samorz¹du uczniowskiego
roku szkolnym i dziêkowa³y:
- redaktorom szkolnej gazetki LOkomitywa, autorom
szkolnej strony internetowej, za³o¿ycielom i redaktorom telewizji
szkolnej
- cz³onkom pocztu
sztandarowego i
ko³a strzeleckiego
„Strzelec”, za reOstatnie akordy roku szkolnego 2007/2008 w LO w Sêdziszowie M³p. Fot. £. Dziurzyñski

prezentowanie szko³y na wielu ró¿norodnych uroczystoœciach patriotycznych nie
tylko na terenie miasta ale równie¿ powiatu, województwa a nawet poza jego
granicami
- wszystkim, którzy przyczynili siê do promocji szko³y w œrodowisku
- cheerleaderkom i cz³onkom zespo³u
muzycznego, którzy reprezentuj¹c szko³ê, uœwietniali wiele imprez na terenie
gminy i powiatu
- wszystkim za ofiarnoœæ w akcjach charytatywnych, za wszelkie przejawy dzia³alnoœci przedsiêbiorczej
W tym dniu 40 uczniów (12%) spoœród
wszystkich sklasyfikowanych otrzyma³o z r¹k
p. dyrektor L. Doroby œwiadectwa z wyró¿nieniem i prawo wpisu do Z³otej Ksiêgi Szko³y oraz nagrody ksi¹¿kowe od rady rodziców. Panie przewodnicz¹ca i skarbnik rady
rodziców uhonorowa³y te¿ nagrodami 4
uczennice za 100% - ow¹ frekwencjê i 21 za
pracê spo³eczn¹ oraz inne osi¹gniêcia na
rzecz szko³y.
Uroczystoœæ zakoñczy³a siê ciekawym
wystêpem artystycznym uczniów klasy Ia i
szkolnego zespo³u muzycznego. Wakacje,
wakacje... z takimi s³owami znanej piosenki
wszyscy uczniowie udali siê na spotkania z
wychowawcami klas.
Halina Szela

Fot. Arch.

Nowoœci¹ by³a mo¿liwoœæ skorzystania z
noclegu w Szkole Podstawowej nr 2 w Sêdziszowie M³p. i wziêcia udzia³u w przygotowanym przez organizatorów programie.
Harcerki z Mielca razem z sêdziszowskimi
dru¿ynami spêdzi³y czas na wspólnej zabawie integracyjnej.
Sk³adamy serdeczne podziêkowania
Pani Marii Chuderskiej, dyrektorowi Szko³y Podstawowej nr 2 w Sêdziszowie, za ¿yczliwoœæ, zrozumienie i staropolsk¹ goœcinnoœæ okazan¹ w murach swojej szko³y.
trop. Dorota Rogowska
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W ostatni¹ sobotê i niedzielê czerwca b.r. Podkarpacki Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, obchodz¹cy swe czterdziestolecie, zorganizowa³ wspania³¹ imprezê po³¹czon¹ z X
Regionaln¹ Wystaw¹ Zwierz¹t Hodowlanych.
Ranga tego wydarzenia i piêkna pogoda sprawi³y, i¿ pojawi³y siê tutaj niespotykane dot¹d
rzesze zwiedzaj¹cych (znacznie ponad 10 tys.).
Mieli oni mo¿noœæ ogl¹dania kolejnych „ods³on”,
kiedy tradycja œciœle wi¹¿e siê ze wspó³czesnoœci¹ „z najwy¿szej, europejskiej pó³ki”.
Na oko³o dwustu stoiskach wystawowych
znalaz³y siê m.in. prace rodzimych artystów
i rzemieœlników, szeroka gama roœlin uprawnych, œrodki ochrony roœlin, maszyny rolnicze, ró¿norakie prezentacje firm wspieraj¹ce rolnictwo i prowadzenie gospodarstw domowych. Przybyli na wystawê mogli te¿ degustowaæ smaczne, regionalne potrawy. Pracownicy Oœrodka otrzymali odznaczenia za
wieloletni¹ pracê na rzecz rozwoju naszego
rolnictwa. Hodowcy natomiast mogli siê pochwaliæ wzorcowymi zwierzêtami, reprezentuj¹cymi rasy krajowe, a tak¿e dla nas egzotyczne np. byd³o rasy hereford i highland.

Mi³oœnicy mniejszych zwierzaków skupiali siê wokó³
klatek z drobiem ozdobnym, go³êbiami, królikami,
szynszylami.
Z niema³ym trudem, ponad g³owami zwiedzaj¹cych
mo¿na by³o wypatrzyæ stanowiska reprezentuj¹ce nasz¹
gminê. Znany hodowca szynszyli p. Stanis³aw Kozek z Zagorzyc ze swad¹ opowiada³
o swoich ulubieñcach. W
tym roku pokaza³ ciekaw¹
stawkê szynszyli o urozmaiconym ubarwieniu. Na inKlacz huculka Liza z Malawy.
Fot. (2) Z. Wilczok
nym stoisku p. Marian Kozek, równie¿ z Zagorzyc, objaœnia³ dzia³anie urz¹dzeñ wykorzystuj¹cych si³ê wiatru i przetwarzaj¹cych energiê s³oneczn¹ na ciepln¹.
Wykorzystanie odnawialnych Ÿróde³
energii to nasza przysz³oœæ – dowodem by³o chocia¿by ogromne zainteresowanie tym zagadnieniem podczas wystawy. Wszyscy w³aœciciele zwierz¹t i przedstawiciele firm mieli w tych
dniach wyj¹tkowo wiele pracy. Aby
zaspokoiæ ciekawoœæ licznych zwiedzaj¹cych, d³ugo i cierpliwie odpowiadali na kolejne pytania; a ¿e s¹
prawdziwymi pasjonatami, zatem i z
tego obowi¹zku wywi¹zali siê bez zarzutu.
Pan Stanis³aw Kozek z synem Kewinem obok klatki z szynszylami.
Maria Wilczok

MEDALE MISTRZOSTW POLSKI W P£YWANIU
31 maja i 1 czerwca 2008 roku odby³y siê wysokie rang¹, ogólnopolskie korespondencyjne zawody p³ywackie, w których wystartowa³o ponad
3000 dzieci w wieku 10-11 lat z ca³ego kraju. Do
Ropczyc przyjechali zawodnicy z naszego województwa aby spróbowaæ swych si³ na tutejszym
basenie. Wystêp w zawodach by³ celem ca³orocznej pracy, w któr¹ dzieciaki niejednokrotnie
wk³ada³y wiele wysi³ku i serca.
Wspaniale zaprezentowali siê w zawodach p³ywacy Fali Ropczyce, którzy zdobyli
5 medali: Ola Niemiec zdoby³a dwa srebrne
medale za 100 i 200 m stylem dowolnym i
br¹zowy medal za 100 m stylem motylkowym, a Micha³ Krawiec srebro za 200 m stylem dowolnym. Natomiast srebrny medal
za 100 m stylem klasycznym zdoby³ Patryk
¯ak, który przep³yn¹³ ten dystans w czasie
1.27,18. Wystartowa³ równie¿ w tym stylu na
dystansie 200 m gdzie zaj¹³ 4. miejsce oraz
200 m stylem grzbietowym – 5. miejsce i 100
m stylem klasycznym – 8. miejsce. Jest to
ogromny sukces Patryka, który od trzech
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To by³ kolejny udany start utalentowanego jedenastolatka z
Sêdziszowa M³p. Patryka ¯aka.Fot. Aut.

lat trenuje t¹ dyscyplinê sportu.
Wœród 10-latków bardzo dobrze spisa³
siê równie¿ Dominik Skiba, który zaj¹³ 17.
miejsce za 100 m stylem zmiennym, 19. na
200 m dowolnym, 23. na 50 m dowolnym
oraz 24. na 100 m klasycznym.
Tradycyjnie medale i dyplomy za wyniki, które klasyfikuj¹ zawodnika w pierwszej
dziesi¹tce w Polsce, p³ywacy otrzymaj¹ na
najbli¿szych zawodach ligowych.
Na tym nie koñcz¹ siê najœwie¿sze osi¹gniêcia Patryka. W dniach 6-7.06.2008 r. odby³y siê Miêdzynarodowe Letnie Mistrzostwa
Warszawy pod patronatem pos³a na sejm RP
Andrzeja Halickiego. W zawodach uczestniczy³o 533 zawodniczek i zawodników z 61 klubów. Impreza na basenie Warszawianki to
prawdziwa gratka. Jest to bowiem basen olimpijski, który przyci¹ga wielu najlepszych zawodników z kraju i zagranicy. Patryk mia³
okazjê zmierzyæ siê z najgroŸniejszymi rywalami na du¿ym basenie. Wynikiem rywalizacji s¹ dwa piêkne br¹zowe medale, oczywiœcie za 50 i 100 m „¿abk¹” oraz dwa 4. miejsca.
¯yczymy wszystkim ma³ym p³ywakom kolejnych sukcesów w zbli¿aj¹cym siê sezonie
2008/09.
D¯
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Generalnie spadli
Polski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej od sezonu
2008/2009 wprowadza reformê rozgrywek
pi³karskich, która spowodowa³a spadek dru¿yn szczebla regionalnego o jedn¹ klasê ni¿ej. Utworzono super klasê pi³karsk¹ pod
nazw¹ „Ekstraklasa”. II ligê przemianowano
na I, utworzono dwie grupy II ligi (de facto
trzeciej). Polska, ze wzglêdu na kszta³t swoich granic nie nadaje siê do takiego podzia³u
na grupy. Zawsze bêdzie Ÿle. Wyjazdy dru¿yn
z Suwa³k czy Olsztyna do Nowego S¹cza czy
Stró¿y to mêcz¹ca i kosztowna eskapada, a
skromnoœæ kasy nie pozwoli na wyjazd z zakwaterowaniem w hotelu. Dobrego rozwi¹-

zania nie daje ani podzia³ pó³noc-po³udnie,
ani wschód-zachód. Np. Flota Œwinoujœcie
bêdzie mieæ wyjazdy na Œl¹sk, tj. ok. 600 km,
lub, w innym uk³adzie do Suwa³k – tak samo
daleko. Taki uk³ad by³ ju¿ przeæwiczony w
latach 80-ych i zrezygnowano z niego. Dodatkowo kluby ponosiæ musz¹ koszty inwestycji, zwi¹zanych z uzyskaniem licencji.
III liga (faktycznie IV) lubelsko-rzeszowska funkcjonowa³a w podobnym kszta³cie w
latach 1953-56. Gra³o siê w cyklu wiosnajesieñ. Pocz¹tkowo by³o w niej 12 dru¿yn, a
w roku 1954 ju¿ tylko 9, w tym 8 z Rzeszowa
i jedna z Lublina. Czasy teraz inne, ale kosz-

IV liga
Kolejka 26 - 26-27 kwietnia:Lechia Sêdziszów Ma³opolski – JKS 1909
Jaros³aw 3:1; (Omiotek 6, Furdak 46, Szeliga 83 - Pakiet 83)
Kolejka 27 - 30 kwietnia: Rzemieœlnik Pilzno – Lechia Sêdziszów
Ma³opolski 1:3; (Nowak 79 - Szeliga 34, 67, Fito³ 60)
Kolejka 28 - 3-4 maja: Lechia Sêdziszów Ma³opolski – Zryw Dzikowiec 6:2; (Fito³ 4, Idzik 30, 57, 69, Doroba 76, Pazdan 87 - Dziedzic
14, Piotr Serafin 26)
Kolejka 29 - 10-11 maja: Pogoñ Le¿ajsk – Lechia Sêdziszów Ma³opolski 3:1; (Szmuc 12, 58, Warzocha 49 - Szeliga 33)
Kolejka 30 - 17-18 maja: Lechia Sêdziszów Ma³opolski – Kolbuszowianka Kolbuszowa 2:1; (Pazdan 54, Szeliga 67 - Abramowicz 25)
Kolejka 31 - 21 maja: Galicja Cisna – Lechia Sêdziszów Ma³opolski 0:3 vo;
Kolejka 32 - 24-25 maja: Lechia Sêdziszów Ma³opolski – Orze³ Przeworsk 0:1; (Boratyn 53)
Kolejka 33 - 31 maja: Siarka Tarnobrzeg – Lechia Sêdziszów Ma³opolski 5:0; (St¹porski 8, 55, Kabata 16, Gielarek 34, Pietrucha 57)
Kolejka 34 - 7 czerwca: Lechia Sêdziszów Ma³opolski – Stal Sanok 3:6;
(Szeliga 34, 76, 86 - Zajdel 9, Pañko 22, 32, 71, Kosiba 60, Rajtar 83)
1. Izolator Boguchwa³a
34 80 25 5
4 64-24
2. Unia Nowa Sarzyna
34 67 20 7
7 60-27
3. Orze³ Przeworsk
34 66 20 6
8 47-24
4. Stal Mielec
34 62 18 8
8 53-39
5. Kroœnianka-Karpaty
34 62 17 11 6 62-36
6. Siarka Tarnobrzeg
34 61 19 4
11 49-24
7. Stal Sanok
34 59 16 11 7 66-37
8. Kolbuszowianka
34 49 14 7
13 50-37
9. Igloopol Dêbica
34 48 13 9
12 35-34
10. Polonia Przemyœl
34 48 13 9
12 39-33
11. Rzemieœlnik Pilzno
34 42 12 6
16 39-42
12. Pogoñ Le¿ajsk
34 39 9
12 13 32-34
13. Zryw Dzikowiec
34 38 12 2
20 42-61
14. Lechia Sêdziszów
34 34 10 4
20 43-83
15. ¯urawianka
34 31 7
10 17 30-50
16. JKS 1909 Jaros³aw
34 23 7
2
25 27-70
17. Korona Rzeszów
34 19 5
4
25 34-78
18. Galicja Cisna
34 29 8
5
21 23-62
*Zwyciêzca ligi przegra³ bara¿ o awans do nowej II ligi.
**Galicja Cisna po rundzie jesiennej wycofa³a siê z rozgrywek.
Strzelcy bramek dla Lechii: 13 - Szeliga, 5 - Bogacz, 4 - Idzik, Klamut,
2 - Doroba, Duduœ, Fito³, Pazdan, 1- Furdak, Magdoñ, T. Nowak,
Omiotek, Rachwa³, WoŸniak

Klasa A (Rzeszów)
Kolejka 18 – 27 kwietnia
Piast Nowa Wieœ – P³omieñ 0:2
Kolejka 19 – 1 maja
P³omieñ – Granit Wysoka Strzy¿owska 2:2
Kolejka 20 – 4 maja
Zimowit Rzeszów – P³omieñ 3:2
Kolejka 21 – 11 maja
P³omieñ – Izolator II Boguchwa³a 7:1

ty podobnie bêd¹ wykañczaæ s³absze finansowo kluby, a je¿eli na mecz przyjdzie 100
widzów to i promocja pi³ki no¿nej w perspektywie EURO 2012 ¿adna.
Nowa IV liga podkarpacka (a faktycznie
V) liczyæ bêdzie 16 dru¿yn: 11 spadkowiczów
z dotychczasowej IV ligi oraz 5 beniaminków,
którzy awansuj¹c, utrzymali status pi¹toligowca. I tak dalej a¿ do klasy „C” czyli IX ligi.
Generalna zasada spadków i awansów
od nowej II ligi w dó³, to: aby nie spaœæ, trzeba awansowaæ. Dru¿yny nie objête spadkiem, spada³y o jedn¹ klasê ni¿ej, a te, które
znalaz³y siê na pozycjach spadkowych, spada³y o dwie klasy ni¿ej. W naszej gminie tylko Sokó³ Krzywa awansowa³ do klasy A czyli
jest w tej samej, VII lidze.
TOTO

Kolejka 22 – 18 maja
Kolejka 23 – 25 maja
Kolejka 24 – 1 czerwca
Kolejka 25 – 8 czerwca
Kolejka 26 – 15 czerwca
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Stal II Rzeszów
Zimowit Rzeszów
Œwilczanka
GKS Niebylec
Wis³ok Strzy¿ów
Piast Nowa Wieœ
P³omieñ Zagorzyce
Bratek Bratkowice
Korona II Za³ê¿e
Victoria Budy G³og.
Iskra Zg³obieñ
Izolator II Boguchwa³a
Czarni Czudec
Granit Wysoka Strzy¿.

Œwilczanka Œwilcza – P³omieñ 1:0
P³omieñ – Korona II Rzeszów 2:1
P³omieñ – GKS Niebylec 1:2
Iskra Zg³obieñ – P³omieñ 2;1
P³omieñ – Wis³ok Strzy¿ów 2:7
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

63
50
45
42
42
37
36
34
33
32
27
26
22
21

20
15
13
11
13
11
11
9
8
9
7
7
6
6

3
5
6
9
3
4
3
7
9
5
6
5
4
3

3
6
7
6
10
11
12
10
9
12
13
14
16
17

92-29
67-39
46-31
33-24
50-40
43-45
50-48
34-47
52-46
40-54
24-35
42-71
29-68
46-71

Klasa B (Rzeszów)
Kolejka 18 – 27 kwietnia
Kolejka 19 – 1 maja
Kolejka 20 – 4 maja
Kolejka 21 – 11 maja
Kolejka 22 – 18 maja
Kolejka 23 – 25 maja
Kolejka 24 – 1 czerwca
Kolejka 25 – 8 czerwca
Kolejka 26 – 15 czerwca
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Polkemic Przybyszówka
Rudzik Rudna Ma³a
KP Zabajka
Novi Nosówka
D¹b D¹browa
Junak S³ocina
Mrowlanka Mrowla
LKS Jasionka
Trzcianka Trzciana
LKS Bia³a
Rudnianka Rudna Wlk.
Plon Klêczany
Orze³ Wysoka G³og.
Elektrociep³. II Rzesz.

LKS Bia³a – Plon 1:1
Plon – Rudzik Rudna Ma³a 3:3
Trzcianka Trzciana – Plon 2:1
Plon – Junak S³ocina 0:4
Plon – Mrowlanka 4:3
D¹b D¹browa – Plon 2:0
Plon – Polkemic Przybyszówka 1:5
Rudnianka Rudna Wielka – Plon 4:2
Plon – Novi Nosówka 1:3
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

62
54
53
44
39
39
38
38
37
33
26
23
13
13

19
16
16
13
11
11
11
11
10
9
7
6
4
4

5
6
5
5
6
6
5
5
7
6
5
5
1
1

2
4
5
8
9
9
10
10
9
11
14
15
21
21

94-34
64-27
70-46
62-53
47-50
65-59
83-57
48-37
65-57
50-61
52-73
55-68
36-96
18-91

(ci¹g dalszy na str. 22)
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Klasa B (Dêbica)
Kolejka 15: Korona – Borkovia 1:0 K³os – Pewnoœæ Lubzina 1:0
Sokó³ – Baszta Zawada 3:2
Kolejka 16: Borkovia – Victoria Ocieka 2:3 Olimpia Nockowa –
Sokó³ 3:3 Baszta – K³os 2:0 Pewnoœæ – Korona 0:2
Kolejka 17: Pewnoœæ – Borkovia 1:4 Korona – Baszta Zawada 2:2
K³os – Olimpia Nockowa 2:1 Sokó³ – £opuchowa 1:2
Kolejka 18: Borkovia – B³êkitni II Ropczyce 3:0 vo Olchovia – Sokó³
0:2 £opuchowa – K³os 1:1 Olimpia – Korona 3:4
Kolejka 19: Baszta – Borkovia 5:0 Korona – £opuchowa 4:3 K³os –
Olchovia 4:0 Sokó³ – Victoria 1:0
Kolejka 20: Borkovia – Huragan Przedbórz 2:2 B³êkitni II – Sokó³
0:3 vo Victoria – K³os 1:1 Olchovia – Korona 2:2
Kolejka 21: Olimpia – Borkovia 4:5 Korona – Victoria 2:4 K³os –
B³êkitni II 3:0 vo Sokó³ – Huragan 5:0
Kolejka 22: Borkovia – Sokó³ 0:2 Huragan – K³os 2:4 B³êkitni II –
Korona 0:3 vo
W klasie B gr. dêbickiej rozegrano 132 spotkania. W 72 zwyciê¿ali
gospodarze, zanotowano 18 remisów i 42 zwyciêstwa goœci. 14. spotkañ zakoñczy³o siê walkowerem. 12 z nich spowodowane by³o wycofaniem siê z rozgrywek dru¿yny B³êkitnych II Ropczyce.
Najwiêcej zwyciêstw odniós³ Sokó³ Krzywa – 16. Najwiêcej pora¿ek
ponios³y Pewnoœæ Lubzina i Huragan Przedbórz – po 16. Najwy¿sze
wyniki: B³êkitni – Borkovia 12:1, B³êkitni II – Huragan 10:0, B³êkitni
II – Olchovia 9:1 w rundzie jesiennej oraz: £opuchowa – Huragan
7:2, £opuchowa – Pewnoœæ 6:3, Olimpia – Borkovia 4:5 na wiosnê.
Zespo³y zdoby³y 520 bramek, co daje œrednio 3,95 bramki na mecz.
Dru¿ynê Soko³a Krzywa w tegorocznych rozgrywkach reprezentowali:
21 meczy: Zenon Rusin, Rafa³ Stec, Grzegorz Feret,
20: £ukasz Chudyba, Rafa³ Feret,
19: Bart³omiej Stanek, Wojciech Filipek, Grzegorz W¹sik, Bart³omiej Filipek,
18 Piotr Filipek,
17: Krzysztof Wojton, Mateusz Patro,
16: Wojciech Skwirut,
15: £ukasz Pawlikowski,
12: Dawid Siewierski, Andrzej Cyzio,
11: Tomasz Œmia³owski,
5: Kamil Cyzio,
4: £ukasz Dziadosz, Mateusz W¹sik,
3: Bart³omiej Bednarz.
W klasyfikacji fair play zwyciê¿y³a dru¿yna Pewnoœci Lubzina przed
Olimpi¹ Nockowa oraz Borkovi¹ i Huraganem Przedbórz.
1.
2.
3.
4.
5.

Sokó³ Krzywa
Victoria Ocieka
Baszta Zawada
Olimpia Nockowa
Olchovia Olchowa

22
22
22
22
22

51
48
43
35
35

16
15
13
11
11

3
3
4
2
2

3
4
5
9
9

58-21
50-26
56-36
58-49
39-39

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Korona Góra Ropcz.
K³os Kawêczyn
LKS £opuchowa
Borkovia Borek Wlk.
Huragan Przedbórz
Pewnoœæ Lubzina
B³êkitni II Ropczyce

22
22
22
22
22
22
22

33
32
28
26
12
12
23

10
9
8
8
3
3
7

3
5
4
2
3
3
2

9
8
10
12
16
16
13

41-43
35-33
47-45
35-54
28-72
22-56
51-46

Futbol m³odzie¿owy
Klasa okrêgowa juniorów starszych gr. II Rzeszów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lechia Sêdziszów M³p.
Stal £añcut
Izolator Boguchwa³a
Strzelec Frysztak
B³a¿owianka
Strug Tyczyn
Sawa Sonina
Wis³ok Wiœniowa
Wis³ok Strzy¿ów

16
16
16
16
16
16
16
16
16

37
33
29
28
23
21
19
12
5

61-18
44-18
41-24
38-31
28-24
20-20
27-45
19-44
11-60

Klasa okrêgowa juniorów m³odszych gr. II Rzeszów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lechia Sêdziszów M³p.
Strug Tyczyn
Wis³ok Strzy¿ów
Strzelec Frysztak
Stal £añcut
Sawa Sonina
Izolator Boguchwa³a

12
12
12
12
12
12
12

26
24
23
17
17
11
3

51-13
29-24
35-16
25-39
28-28
15-39
12-47

Klasa okrêgowa trampkarzy starszych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lechia Sêdziszów
Igloopol Dêbica
B³êkitni Ropczyce
MKS Dêbica
Pogórze Wielopole S.
LKS Wiewiórka
Kaskada Kamionka
Dromader Chrz¹stów

14
13
12
13
13
13
13
14

39
30
24
19
14
13
9
9

76-16
74-29
46-24
46-31
36-53
37-30
18-79
15-86

Klasa A juniorów starszych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pogórze Wielopole S.
UKS Glinik
UKS Czekaj Ropczyce
P³omieñ Zagorzyce
Brzostowianka
LKS Jod³owa
UKS Skarbek Gogo³ów

12
12
12
12
12
12
12

26
22
19
19
16
14
6

36-19
31-23
29-25
42-27
25-29
29-38
23-54
T. Lis

Bokser z Borku Wielkiego
wicemistrzem Polski
Seweryn Guzior, m³ody bokser Wis³oka Rzeszów
pochodz¹cy z Borku Wielkiego zosta³ wicemistrzem Polski kadetów w kat. 66 kg. Ten sukces,
a tak¿e wczeœniejsze udane wystêpy zaowocowa³y powo³aniem do kadry narodowej.
Srebrny medal m³ody piêœciarz zdoby³
podczas Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y, która odbywa³a siê w Œwidnicy. W
walce fina³owej rywalem Guziora by³ Igor

22

Jakubowski z Zag³êbia Konin. Nasz zawodnik przegra³ jednog³oœnie na punkty 0:5.
Wczeœniej, w pó³finale Seweryn nie da³
szans zawodnikowi gospodarzy Jakubowi
Mazurkowi, pokonuj¹c go w pierwszej rundzie przez RSC.
Seweryn boksuje od 2 lat. Wczeœniej
æwiczy³ inne sporty walki: karate, zapasy.
Obecnie przygotowuje siê do kolejnych walk
na zgrupowaniu w Straszêcinie.
(-)

Fot. www.pzb.pl
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Tomasz Wójtowicz w Sêdziszowie M³p.
11. czerwca na zaproszenie prezesów UKS Têcza
Sêdziszów M³p. i KS Patria
Sêdziszów M³p. odwiedzi³
nasze miasto mistrz olimpijski, mistrz œwiata, czterokrotny wicemistrz Europy
w siatkówce Tomasz Wojtowicz. Goœæ nale¿a³ do
s³ynnej dru¿yny, trenowanej przez Huberta Wagnera, œwiêc¹cej triumfy w latach siedemdziesi¹tych.
Wizyta znakomitego sportowca
wi¹za³a siê z jego
udzia³em w zjeŸdzie
PWZPS, gdzie Tomasz Wójtowicz reprezentowa³ sêdziszowskie œrodowisko siatkarskie,
jako delegat UKS
Têcza. Ponadto
Pan Tomasz zgodzi³
siê pe³niæ funkcjê
konsultanta przy
nowym klubie siatkarskim, powsta³ym w Sêdziszowie – KS Patria.
Podczas pobytu w naszym mieœcie To-

masz Wójtowicz spotka³ siê
z Burmistrzem Sêdziszowa
M³p. Kazimierzem Kie³bem oraz nauczycielami i
uczniami sêdziszowskiego
gimnazjum.
KS Patria to nowy klub
na sportowej mapie naszej
gminy. Zosta³ zarejestrowany w kwietniu b.r. Prezesem jest Wies³aw Kozie³, wiceprezesem ds. finansowych Marek Flis, wiceprezesem ds. administracyjno-prawnych Mariusz Kazior, wiceprezesem
ds. dzia³alnoœci gospodarczej Jacek
Flis. Klub zg³osi³ ju¿
do nowego sezonu
dru¿ynê kobiec¹,
która rywalizowaæ
bêdzie w III lidze.
Trenerem dru¿yny
jest Boles³aw Jasiñski. Z niecierpliwoœci¹ czekamy na debiut sêdziszowskich siatkarek w oficjalnym meczu.
(-)

XVIII TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ
O PUCHAR BURMISTRZA
Tradycyjnie, w lipcu rozegrany zostanie
turniej pi³ki no¿nej o PUCHAR BURMISTRZA. Do turnieju zg³oszone zosta³y
dru¿yny: PLON Klêczany, K£OS Kawêczyn, KORONA Góra Ropczycka, P£OMIEÑ Zagorzyce, SOKÓ£ Krzywa, BORKOVIA Borek Wielki, Juniorzy LECHII
Sêdziszów M³p.

Rozgrywki, na wniosek klubów,
po raz pierwszy rozegrane zostan¹ systemem pucharowym.
Mecz o III miejsce i mecz fina³owy odbêd¹ siê 27 lipca br. na
stadionie MLKS LECHIA w Sêdziszowie M³p.

Terminarz:
13.07
P³omieñ Zagorzyce – Borkovia
Sokó³ – Juniorzy Lechii
K³os – Korona
Plon – wolny los

20.07
P³omieñ/Borkovia – Sokó³/
Juniorzy Lechii
K³os/Korona – Plon

27.07
Mecz o III miejsce – godz. 15.00
Fina³ – godz. 17.00

Kazimierz Czapka

FRASZKI
LEGENDA
Dziêki swojej legendzie
By³ na najwy¿szym urzêdzie,
Ale s¹ pewne wzglêdy
¯e nie chc¹ wszyscy
wierzyæ w legendy.
RODACY
W burzeniu pomników
epok minionych
Mieli aktywnoœæ du¿¹.
Teraz jest problem
bardziej z³o¿ony
Bo te wspó³czesne te¿ „burz¹”.
NORMY UNIJNE
Biurokraci unijni
to jest taka w³adza,
¯e na wszystko równe
wymiary wprowadza.
Wizje to dla panów
niektórych ponure
(Zw³aszcza obdarzonych
hojnie przez naturê).
W MA£¯EÑSTWIE
Zwykle ró¿nice zdañ
g³oœne za dnia
Noc sw¹ tajemn¹ moc¹ uzgadnia.
PRZES¥D?
Powiadaj¹ niektórzy,
¿e mi³osne igraszki
Maj¹ wp³yw bardzo du¿y
na okrywê czaszki.
FRASZKI
Ró¿norakich myœli
w nich przewija tok siê,
Ale mo¿na mówiæ
te¿ o paradoksie:
- W miarê jak ich twórcy
przybywaj¹ lata
W¹tek erotyczny
Coraz czêœciej wplata!
6.07.2008.
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