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1. Stowarzyszenie „Partnerstwo 5 gmin”
(Sêdziszów M³p., Ropczyce, Iwierzyce,
Czarna Dêbicka i Dêbica gm. wiejska)
dzia³aj¹ce w ramach programu „ Lokalnych Grup Dzia³ania” dosta³o œrodki
unijne w nowym okresie planowania do
realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju.
Z³o¿ony przez stowarzyszenie wniosek
zosta³ pozytywnie oceniony przez Marsza³ka i gminy bêd¹ mog³y dysponowaæ
kwot¹ prawie 14 milionów z³otych. Pieni¹dze te zostan¹ rozdzielone pomiêdzy
poszczególne gminy w wysokoœci proporcjonalnej do iloœci mieszkañców w danej gminie. Œrodki te mog¹ byæ wykorzystywane w miejscowoœciach licz¹cych
do 5 tysiêcy mieszkañców. W przypadku
naszej gminy chcemy je wykorzystaæ miedzy innymi na remont stra¿nicy w Górze Ropczyckiej, modernizacjê domów
ludowych w Klêczanach i Krzywej, wyposa¿enie dla dzia³aj¹cych na naszym terenie stowarzyszeñ, organizacji, a mo¿e
nawet rozpoczêcie budowy chodnika w
miejscowoœci wiejskiej. Program ten jest
kontynuacj¹ realizowanych wczeœniej
przez gminy stowarzyszenia dzia³añ zwi¹zanych z poprzednim „Liderem”.
2. Gmina Sêdziszów M³p. z³o¿y³a w ramach
dzia³ania „Odnowa i rozwój wsi” objêtego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 wniosek dotycz¹cy modernizacji trzech domów ludowych: w Borku Wielkim, Czarnej Sê-

dziszowskiej i Bêdziemyœlu. Wniosek
zosta³ pozytywnie oceniony i gmina przygotowuje siê do rozpisania przetargów
na wykonawstwo w poszczególnych
obiektach. Korzystaj¹c z pomocy finansowej z Unii Europejskiej zostan¹ gruntownie wyremontowane te w³aœnie
domy ludowe , w których prowadzona
jest ró¿norodna dzia³alnoœæ dla dobra
lokalnych spo³ecznoœci. Z biegiem czasu podobne modernizacje obejm¹ nastêpne obiekty w pozosta³ych miejscowoœciach wiejskich.
3. Bud¿et gminy wzbogacany jest przez
œrodki finansowe z ró¿nych Ÿróde³, równie¿ polskich. Od dobrych kilku lat korzystamy ze œrodków Ministerstwa Spraw
Wewnêtrznych i Administracji na usuwanie skutków powodzi. W roku bie¿¹cym pozyskaliœmy ju¿ kwotê 100 tys. z³. w
ramach wniosku z³o¿onego na remont
drogi w Zagorzycach Dolnych (na Jaworka). Zosta³a podpisana stosowna
umowa, a droga gruntownie odremontowana: na odcinku 500 metrów po³o¿ona zosta³a masa bitumiczna. Trzeba
mieæ nadziejê, ¿e i nastêpne wnioski zostan¹ pozytywnie zweryfikowane i do
gminy sp³yn¹ œrodki na usuwanie skutków powodzi, które pomog¹ przy modernizacji nastêpnych dróg.
4. A skoro o drogach mowa. Wiêkszoœæ
dróg, na które odby³y siê przetargi, a o
których pisa³em w poprzednim numerze zosta³a wykonana. W chwili obecnej
wykonawcy przystêpuj¹ do budowy drogi w Bêdziemyœlu (na Grudn¹) – w roku
bie¿¹cym I etap za oko³o 400 tys. z³, a w
roku nastêpnym II etap za oko³o 800
tys. z³. W sumie powstanie nowa droga o
d³ugoœci prawie 900 mb. Do rozpoczêcia I etapu prac przymierza siê tak¿e wykonawca przebudowy ul. Koœciuszki,
Bednarskiej i Szkarpowej. Ta du¿a inwestycja równie¿ zosta³a podzielona na

Informacja
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z póŸn. zm.)

informujê, ¿e na tablicach og³oszeñ w siedzibie Urzêdu
Miejskiego w Sêdziszowie M³p. przy ul. Rynek 1 i ul. Rynek 10
zosta³y wywieszone wykazy nieruchomoœci lokalowych
przeznaczonych do oddania w najem.
Wykazy te dotycz¹ lokali w Czarnej Sêdziszowskiej 144
o pow. 24 m2 i 34 m2.
Sêdziszów M³p. 2009-05-19
Z up. BURMISTRZA
mgr in¿. El¿bieta Œwiniuch
ZASTÊPCA BURMISTRZA
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dwa etapy – w roku bie¿¹cym zostanie
zmodernizowana ul. Koœciuszki (oko³o
1 milion z³), zaœ w roku nastêpnym II
etap za kwotê ok. 800 tys. z³.
5. W poprzedni¹ niedzielê – 17 maja – w
Zagorzycach Górnych odby³a siê wielka i wa¿na dla lokalnej spo³ecznoœci uroczystoœæ. Druhowie z jednostki Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej obchodzili 80
rocznicê powstania. Rocznica za³o¿enia
jednostki po³¹czona zosta³a z poœwiêceniem nowego samochodu stra¿ackiego
marki „Gazela”. Wielu goœci, delegacje
stra¿aków-ochotników z pozosta³ych
jednostek z gminy, orkiestra dêta, a
przede wszystkim licznie zgromadzeni
mieszkañcy wsi mogli podziwiaæ uroczystoœæ i wspólnie ze stra¿akami œwiêtowaæ
i dobrze siê bawiæ. Ja jeszcze raz chcê
do³¹czyæ siê do wszystkich ¿yczeñ jakie
druhowie us³yszeli i zapewniæ, ¿e gmina
zawsze bêdzie o stra¿akach pamiêtaæ.
6. Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Sêdziszowie M³p. oprócz wielu zadañ realizowanych zgodnie ze swoim statutem zajmuje siê równie¿ dystrybucj¹ ¿ywnoœci dla najbardziej potrzebuj¹cych mieszkañców naszej gminy. Ju¿
po raz siódmy od 2005 roku pracownicy naszej opieki spo³ecznej rozdawali
¿ywnoœæ tym , którzy s¹ jej podopiecznymi lub znajduj¹ siê w trudnej sytuacji
materialnej. W razie potrzeby pracownicy sami docieraj¹ do domów i dowo¿¹
¿ywnoœæ. W chwili obecnej gmina dysponuje jeszcze niektórymi artyku³ami i
potrzebuj¹cy proszeni s¹ o zg³oszenie
siê do naszej opieki spo³ecznej. Dla ciekawoœci podam, ¿e rozdaliœmy w³aœnie
teraz 31 ton ¿ywnoœci. By³y to przede
wszystkim: cukier, m¹ka, makarony, kasze, p³atki, sery czy mleko. Tego typu
akcje bêdziemy powtarzaæ ilekroæ bêd¹
takie mo¿liwoœci.
7. Za kilka miesiêcy gmina, a nade wszystko
Osiedle M³odych w Sêdziszowie M³p.
wzbogaci siê o nowy obiekt sportowy.
Bêdzie nim kompleks boisk sportowych
o sztucznej nawierzchni, wybudowany
w ramach akcji „Orlik 2012”. Boiska wraz
z niezbêdnym zapleczem wybudowane
zostan¹ w³aœnie na osiedlu, na zachód
od miasteczka ruchu drogowego i placu zabaw. W II etapie wybudowane zostan¹ niezbêdne parkingi i droga dojazdowa. Prawie 700 tysiêcy z³ gmina pozyska³a z Urzêdu Marsza³kowskiego i bud¿etu pañstwa. Pozosta³¹ kwotê musimy zabezpieczyæ z w³asnego bud¿etu.
Wierzê, ¿e boisko poszerzy ofertê sportow¹ gminy i cieszyæ siê bêdzie du¿¹ popularnoœci¹ wœród dzieci, m³odzie¿y i
doros³ych.
Kazimierz Kie³b
Burmistrz Sêdziszowa M³p.
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80 lat OSP

w Zagorzycach Górnych
W niedzielê 17 maja br. w Zagorzycach Górnych
miejscowa Jednostka OSP œwiêtowa³a 80-lecie
powstania. Uroczystoœci po³¹czone by³y z poœwiêceniem nowego samochodu stra¿ackiego GAZ
Gazela.
Jubileusz rozpoczêto Msz¹ Œwiêt¹ w Koœciele Parafialnym w Zagorzycach Górnych.
Nastêpnie goœcie uroczystoœci udali siê do
Domu Stra¿aka, gdzie poœwiêcona zosta³a
figurka œw. Floriana, patrona stra¿aków.
Z okazji jubileuszu zostali odznaczeni
wyró¿niaj¹cy siê druhowie.
Poni¿ej fotoreporta¿ z uroczystoœci.

Fot. (7) J. Maroñ
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WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
W niedzielê – 7 czerwca 2009 r. w wyborach powszechnych wybierzemy 50
pos³ów, do jednego z organów Unii Europejskiej – Parlamentu Europejskiego.
Lokale wyborcze w tym dniu bêd¹ otwarte w godz. 8.00-22.00.
G³osowanie w obwodach bêdzie przeprowadzone przez Obwodowe Komisje Wyborcze powo³ane przez Burmistrza spoœród kandydatów zg³oszonych przez Komitety Wyborcze. Komisje zosta³y powo³anie w sk³adzie
9-11 osobowym, w tym jeden pracownik samorz¹dowy gminy a w szpitalu i DPS-ie w Rudzie odpowiednio po jednym pracowniku z
tych placówek. Ka¿dy z cz³onków komisji otrzyma dietê w wysokoœci uzale¿nionej od pe³nionej funkcji, przewodnicz¹cy – 165 z³, zastêpca
przewodnicz¹cego – 150 z³ a cz³onek -135 z³.
Komisje bêd¹ mia³y swoj¹ siedzibê w tzw.
sta³ych lokalach wyborczych, w tych samych,
w których przeprowadzono g³osowanie w
ostatnich latach, dokonano tylko jednej zmiany, siedziba lokalu wyborczego w Bêdziemyœlu zosta³a przeniesiona z Domu Kultury do
miejscowej Szko³y Podstawowej. Dodatkowo,
poza sta³ymi obwodami g³osowania Rada
Miejska utworzy³a dwa „zamkniête” obwody
g³osowania: w Domu Pomocy Spo³ecznej w
Rudzie i Szpitalu Powiatowym w Sêdziszowie
M³p. Wykaz wszystkich obwodów g³osowania
oraz siedziby komisji zosta³y podane przez
Burmistrza w formie obwieszczenia i dostêpny jest tak¿e na stronie www.sedziszow-mlp.pl.
Osoba, która w dniu g³osowania planuje
wyjazd poza miejsce zamieszkania, a bêdzie
chcia³a uczestniczyæ w wyborach, musi w terminie do 5 czerwca br. wybraæ z Urzêdu Miejskiego w Sêdziszowie M³p. (pokój nr 6) zaœwiadczenie o prawie do g³osowania. Z takim zaœwiadczeniem mo¿na g³osowaæ w dowolnym lokalu wyborczym w kraju.
Do 28 maja br. w tut. Urzêdzie przyjmowane bêd¹ wnioski o dopisanie do spisu
wyborców od osób przebywaj¹cych czasowo na obszarze naszej gminy. Równie¿ osoby niepe³nosprawne w tym terminie mog¹
wyst¹piæ o dopisanie do spisu wyborców w
wybranym obwodzie g³osowania. Na terenie miasta i gminy Sêdziszów M³p. zostan¹
przygotowane trzy lokale wyborcze dostosowane dla potrzeb wyborców niepe³nosprawnych, bêd¹ to:
- Obwód Nr 2 w Szkole Podstawowej Nr 2 w
Sêdziszowie M³p. ul. Rynek 9,
- Obwód Nr 7 w Szkole Podstawowej w Zagorzycach Górnych,
- Obwód Nr 20 w Domu Pomocy Spo³ecznej w Rudzie.
Spisy wyborców zosta³y przygotowane w
terminie do 24 maja br. i wyborcy mog¹
sprawdziæ czy w nich figuruj¹, czynnoœci tej
mo¿na dokonaæ w tut. Urzêdzie (pokój nr
6, w dni robocze w godz. 7.30-15.30).
Ka¿dy wyborca udaj¹cy siê do lokalu
wyborczego musi ze sob¹ zabraæ dowód
osobisty lub inny dokument to¿samoœci ze
zdjêciem.
Podzia³u mandatów do Parlamentu
Europejskiego dokona Pañstwowa Komisja
Wyborcza, metod¹ d’Hondta, na podsta-
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wie wyników g³osowania w skali ca³ego kraju. W podziale mandatów bêd¹ uwzglêdnione wy³¹cznie listy okrêgowe tych komitetów
wyborczych, które otrzymaj¹ co najmniej
5% wa¿nych g³osów w skali kraju. Dla potrzeb wyborów, obszar kraju podzielono na
13 okrêgów, województwo podkarpackie
stanowi okrêg nr 9. Ordynacja wyborcza
nie przypisuje konkretnej iloœci mandatów
do danego okrêgu, mo¿e siê wiêc okazaæ,
¿e nasze województwo z uwagi na ma³¹ liczbê mieszkañców nie bêdzie mieæ swego
przedstawiciela w Parlamencie Europejskim.
PARLAMENT EUROPEJSKI
Wybory za pasem, do urn idziemy ju¿ 7
czerwca. Zanim zag³osujemy, warto mo¿e
dowiedzieæ siê wiêcej o Parlamencie Europejskim (PE,) który jest jedn¹ z podstawowych instytucji Unii Europejskiej, którego
zadaniem jest reprezentowanie 492 milionów obywateli z 27 pañstw cz³onkowskich i
który jest jedynym organem UE wybieranym
w wyborach bezpoœrednich. Wybory do PE
we wszystkich krajach cz³onkowskich odbêd¹ siê w dn. 4-7 czerwca 2009 r.
Od 1992 roku Parlament Europejski mieœci siê: w Strasburgu, Brukseli oraz Luksemburgu. Sesje plenarne, obrady grup politycznych oraz debata bud¿etowa odbywaj¹ siê w
Strasburgu. W drugiej lokalizacji pracuj¹ komisje parlamentarne oraz kluby poselskie, zaœ
w Luksemburgu umiejscowiono Sekretariat
Generalny Parlamentu Europejskiego. Centraln¹ i najwa¿niejsz¹ postaci¹ w Parlamencie Europejskim jest jego przewodnicz¹cy,
wybierany przez cz³onków europarlamentu
na kadencjê, która trwa 2,5 roku.
Do 1979 deputowani Parlamentu Europejskiego byli delegowani przez parlamenty narodowe pañstw cz³onkowskich, a pocz¹wszy od 1979 wybierani s¹ w wyborach
powszechnych i bezpoœrednich. Liczba
mandatów przys³uguj¹cych poszczególnym
pañstwom cz³onkowskim jest w zasadzie proporcjonalna do liczby ich mieszkañców, z
pewn¹ jednak¿e preferencj¹ w odniesieniu
do ma³ych pañstw, najwiêcej pos³ów maj¹
Niemcy (99), najmniej Malta (5), ³¹cznie w
³awach parlamentarnych po wyborach w
2009 r. zasi¹dzie 736 europos³ów.
Deputowani do Parlamentu Europejskiego s¹ niezale¿ni w wykonaniu swego
mandatu. Podczas g³osowania ka¿dy z nich
dysponuje jednym g³osem i g³osuje indywidualnie. Parlamentarzyœci nie mog¹ przyjmowaæ instrukcji ani od rz¹dów pañstw
cz³onkowskich, których s¹ obywatelami, ani
od parlamentów narodowych, ani te¿ od
innych instytucji i organów Unii. Pos³owie
nie zasiadaj¹ wed³ug kraju pochodzenia, w
delegacjach narodowych, ale wed³ug pogl¹dów - w grupach politycznych.

Zmiany traktatów powodowa³y ci¹g³e
poszerzanie kompetencji i zadañ Parlamentu Europejskiego, wci¹¿ nie mo¿na jednak
ich porównaæ z szerokimi funkcjami legislacyjnymi parlamentów narodowych.
Najwiêksze kompetencje ma Parlament
wobec Komisji Europejskiej, w tym m.in.
prawo zadawania Komisji pytañ, Komisja
musi równie¿ przed³o¿yæ Parlamentowi do
debaty doroczne sprawozdanie ogólne.
Ponadto Parlamentowi przys³uguje prawo
wniesienia wotum nieufnoœci wobec Komisji i w ten sposób doprowadziæ do jej dymisji. Traktat z Amsterdamu zwiêkszy³ jeszcze
kompetencje o zatwierdzenie zarówno wyboru kandydata na Przewodnicz¹cego Komisji, jak równie¿ sk³ad ca³ej Komisji.
Parlament otrzyma³ równie¿ prawo do
powo³ywania komisji dochodzeniowych w
celu zbadania ewentualnych naruszeñ lub
z³ego zarz¹dzania w stosowaniu prawa wspólnotowego, Parlament powo³uje te¿ Rzecznika Praw Obywatelskich, do którego ze skargami mog¹ wystêpowaæ obywatele Unii.
Parlament Europejski w ró¿nym stopniu uczestniczy w powstawaniu aktów wtórnego prawa wspólnotowego, najwiêkszy
udzia³ ma przy powstawaniu bud¿etu, w tym
wypadku dzia³a jako prawodawca razem z
Rad¹ Unii Europejskiej.
Zgody Parlamentu wymaga wiele aktów,
które mog¹ mieæ daleko id¹ce skutki o charakterze instytucjonalnym lub finansowym,
jak np. przyst¹pienie nowego pañstwa cz³onkowskiego czy niektóre umowy miêdzynarodowe, zw³aszcza uk³ady stowarzyszeniowe.
Parlament nie ma inicjatywy ustawodawczej, ale:
- mo¿e wezwaæ Komisjê do przed³o¿enia
projektów aktów wspólnotowych,
- posiada kompetencje do regulowania
swych spraw wewnêtrznych i uchwalania
swojego regulaminu,
- posiada kompetencje do okreœlania statusu i ogólnych warunków wykonywania
funkcji przez jego cz³onków,
- posiada ograniczone prawo do zaskar¿ania aktów innych instytucji.
Najwa¿niejszym z uprawnieñ Parlamentu Europejskiego jest wspó³decydowanie –
prawo w tej procedurze musi byæ bowiem
zaakceptowane przez europarlament, ale
te¿ i Radê Unii Europejskiej. Je¿eli dochodzi do sytuacji, w której jeden z tych organów nie wyrazi formalnie zgody, to wówczas prawo nie zostaje uchwalone. Wspó³decydowanie ma równie¿ istotne znaczenie
w przypadku spraw dotycz¹cych swobody
przep³ywu pracowników, badañ, tworzenia
rynku wewnêtrznego, rozwoju w zakresie
techniki, ochrony œrodowiska, ochrony konsumentów, edukacji, kultury i ochrony zdrowia. S¹ jednak dziedziny, w których Parlament Europejski ogranicza siê jedynie do
wydawania opinii – w kwestii podatków, czy
te¿ dop³at do produkcji rolnej.
Jan Maroñ
Sekretarz Gminy Sêdziszów M³p.
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st. sier¿.
Dominika Oleœ
– Oficer Prasowy
Komendanta
Powiatowego Policji
w Ropczycach
Pilnujmy swoich portfeli, torebek
i telefonów komórkowych
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê okresem
letnim, a co za tym idzie wiêksz¹ iloœci¹ zabaw i festynów, apelujemy o rozwagê
i zwrócenie baczniejszej uwagi na pozostawione torebki, portfele i telefony komórkowe.

W majowy weekend, w klubie „Galeon”
m³odej mieszkance naszego powiatu skradziono portfel, a wraz z nim ró¿ne dokumenty. Dziewczyna pozostawi³a swoj¹ torebkê w lo¿y i posz³a potañczyæ. Nikt z jej znajomych nie zosta³ przy stole, aby pilnowaæ rzeczy. Kiedy wróci³a, zorientowa³a siê, ¿e ktoœ
wyj¹³ z jej torebki portfel. Z policyjnych statystyk wynika, ¿e w okresie letnim zwiêksza
siê czêstotliwoœæ tego typu zdarzeñ. Ciep³a
pogoda, muzyka, mi³e towarzystwo czy alkohol powoduj¹, ¿e zapominamy o tym, ¿e
nie wszyscy przychodz¹ pobawiæ siê. Dla niektórych zabawa innych osób jest okazj¹ do
pope³niania przestêpstw. Pilnuj¹c swoich
rzeczy, musimy pamiêtaæ równie¿ o tym, by
nie paœæ ofiar¹ dzia³ania „pigu³ki gwa³tu”.
Coraz czêœciej w polskich klubach i dyskotekach pojawiaj¹ siê substancje, które wykorzystywane s¹ do odurzenia upatrzonej
wczeœniej osoby i dokonania na niej gwa³tu,
kradzie¿y b¹dŸ innego przestêpstwa. Pamiêtajmy, aby pilnowaæ swojego napoju. Mo¿emy nie poczuæ zmiany w smaku czy zapachu soku, piwa czy drinka po wrzuceniu do
niego narkotyków. Jednak skutki wypicia
takiego „koktajlu” mog¹ okazaæ siê tragiczne.
Pijany pieszy ucierpia³ w wypadku
Szóstego maja, w Sielcu dosz³o do wypadku drogowego. Ze wstêpnych ustaleñ
Policji wynika, ¿e pijany pieszy wtargn¹³ pod
nadje¿d¿aj¹cego forda. Lekarze stwierdzili, ¿e nie wymaga on hospitalizacji, wiêc noc
spêdzi³ trzeŸwiej¹c w ropczyckiej komendzie.
Po godzinie 20-tej, dy¿urny ropczyckiej
Policji zosta³ powiadomiony o wypadku drogowym w Sielcu. Na miejsce udali siê dzielnicowi z Posterunku Policji w Iwierzycach.
Jak wstêpnie ustalili, 23-letni mieszkaniec

SÊDZISZOWSKA
KRONIKA POLICYJNA
gminy Iwierzyce jecha³ fordem escortem
przez Sielec. W pewnym momencie, z przydro¿nego rowu wyszed³ 53-letni mê¿czyzna,
który wtargn¹³ na jezdniê tu¿ przed nadje¿d¿aj¹cy samochód. Policjanci sprowadzili
stan trzeŸwoœci uczestników tego wypadku.
Kierowca forda by³ trzeŸwy, natomiast pieszy w wydychanym powietrzu mia³ prawie
dwa promile alkoholu. Przyby³a na miejsce
karetka pogotowia zabra³a 53-letniego mieszkañca gminy Iwierzyce. Po opatrzeniu go w
sêdziszowskim szpitalu, lekarze zdecydowali o jego wypisaniu, gdy¿ nie mia³ powa¿niejszych obra¿eñ cia³a. Pieszy, noc spêdzi³ w
ropczyckiej komendzie. Na miejscu wypadku pracowali policjanci grupy dochodzeniowo-œledczej z technikiem kryminalistyki.
Przeprowadzili oglêdziny miejsca i samochodu. Postêpowanie prowadzone na posterunku w Iwierzycach wyjaœni okolicznoœci i
przyczyny zdarzenia.
Policjanci uczestniczyli
w akcji kontroli stawów i lasów
Przez ca³y dzieñ, szóstego maja 2009 r.,
ropczyccy policjanci wraz z funkcjonariuszami Stra¿y Rybackiej z Rzeszowa oraz
przedstawicielami starostwa z Ropczyc prowadzili dzia³ania kontrolne na terenach powiatowych akwenów wodnych. Usuwali równie¿ znalezione w przyleg³ych do nich lasach wnyki.

W miniony pi¹tek policjanci z Komendy Policji w Ropczycach uczestniczyli w akcji organizowanej przez Wydzia³ Ochrony
Œrodowiska z ropczyckiego starostwa. Celem tych dzia³añ by³o sprawdzenie czy podczas ³owienia ryb na zbiornikach wodnych
naszego powiatu nie dochodzi do ³amania
przepisów prawa. Ropczyccy policjanci,
przedstawiciele starostwa oraz funkcjonariusze z Pañstwowej Stra¿y Rybackiej w Rzeszowie wykonywali czynnoœci w okolicach
akwenów wodnych w Kamionce, Cierpiszu
oraz Czarnej Sêdziszowskiej. Sprawdzili teren o ³¹cznej powierzchni oko³o 10 hektarów.

Jednoczeœnie sprawdzili przyleg³e do
tych stawów tereny leœne pod k¹tem zastawianych przez k³usowników wnyków. W Cierpiszu ujawnili i zabezpieczyli kilka wnyków
na tzw. grubego zwierza. Takie akcje odbywaj¹ siê kilka razy w roku. Zawsze s¹ tam
obecni ropczyccy policjanci.
Dwaj m³odzi napastnicy nie pozostan¹ bezkarni
Policjanci z komisariatu w Sêdziszowie
Ma³opolskim ustalili sprawców napaœci na 30letniego mê¿czyznê. Kilka miesiêcy temu, 17latek i jego o dwa lata m³odszy kolega, gro¿¹c
pobiciem zmusili go do oddania bluzy. Wkrótce obaj sprawcy stan¹ przed s¹dem.
Pocz¹tkiem tego roku, na terenie dworca PKP w Sêdziszowie M³p., dwóch m³odych
ch³opców zaczepi³o 30-letniego mê¿czyznê.
Twarze zas³aniali kominiark¹ i szalikiem.
Gro¿¹c pobiciem, zmusili mê¿czyznê do
oddania im markowej bluzy. Napastnicy z
pewnoœci¹ myœleli, ¿e pozostan¹ bezkarni.
Sêdziszowscy policjanci przez kilka miesiêcy pracowali nad t¹ spraw¹. Zbierali informacje, analizowali je. Dziêki temu ustalili
sprawców tego przestêpstwa. Okazali siê
nimi mieszkañcy gminy Sêdziszów M³p. w
wieku 15 i 17 lat. Funkcjonariusze zebrali
dowody na to, ¿e 15-latek dokona³ tak¿e
rozboju na swoim rówieœniku. Teraz obaj
odpowiedz¹ za swoje czyny przed s¹dem.
17-latek poniesie odpowiedzialnoœæ przed
s¹dem karnym. Grozi mu od roku do 10 lat
pozbawienia woloœci, natomiast sprawê nieletniego rozpatrzy s¹d rodzinny.
Pijany 18-latek, bez prawa jazdy,
spowodowa³ wypadek
22 maja, wczeœnie rano, na obwodnicy
Sêdziszowa Ma³opolskiego, pijany kierowca spowodowa³ wypadek. Okaza³o siê, ¿e
18-latek nie ma prawa jazdy, a samochód
którym jecha³ nie nale¿y do niego. Jeden z
pasa¿erów przebywa w szpitalu.
Po godzinie 3 nad ranem, dy¿urny ropczyckiej Policji odebra³ zg³oszenie o zdarzeniu drogowym na krajowej „czwórce” w
Sêdziszowie M³p. Na miejsce pojecha³ policyjny patrol.
Jak wynika z wstêpnych ustaleñ, kierowca BMW jecha³ zbyt szybko i wpad³ w poœlizg. Samochód zjecha³ na przeciwleg³y pas
ruchu i wjecha³ do rowu. Tam przewróci³
siê i najprawdopodobniej kilka razy „kozio³kowa³”. W samochodzie jecha³o trzech m³odych mê¿czyzn. Jeden z pasa¿erów zosta³
przewieziony do szpitala, gdzie pozosta³ na
dalszym leczeniu. Jego ¿yciu nie zagra¿a niebezpieczeñstwo.
(ci¹g dalszy na str. 6)

5

Nr 5 (144) 28 maja 2009 r.

SÊDZISZOWSKA
KRONIKA POLICYJNA
(ci¹g dalszy ze str. 5)
Na miejscu zdarzenia, policjanci przeprowadzili oglêdziny. Skontrolowano równie¿ stan trzeŸwoœci kierowcy. W wydychanym powietrzu mia³ prawie promil alkoholu. Kiedy policjanci sprawdzili jego dane w
policyjnej bazie okaza³o siê, ¿e 18-latek nie
posiada uprawnieñ do kierowania.
Jak ustalono, rozbite BMW nie nale¿a³o
do ¿adnego z uczestników tego wypadku.
Prawdopodobnie to pracownik warsztatu
zabra³ samochód bez wiedzy w³aœciciela,
¿eby sprawdziæ stan wymienionych amortyzatorów. Sprawca wypadku us³ysza³ ju¿ zarzut kierowania samochodem w stanie nietrzeŸwoœci.
Dochodzenie w tej sprawie, prowadzone przez sêdziszowskich policjantów wyjaœni dok³adne okolicznoœci tego wypadku.

Sp³onê³o stoisko odzie¿owe
Siódmego maja, po po³udniu, w Sêdziszowie, spali³ siê sklep. Na miejscu pracowali policjanci i stra¿acy. Nikomu nic siê
nie sta³o.

Fot. (3) Arch Policji
Po godz. 17, dy¿urny ropczyckiej Policji
zosta³ powiadomiony o po¿arze w centrum
Sêdziszowa Ma³opolskiego. Natychmiast skierowano tam patrol Policji z sêdziszowskiego
komisariatu. Na miejscu policjanci zastali trzy
jednostki stra¿y po¿arnej, które gasi³y po¿ar

SESJA ABSOLUTORYJNA
W dniu 28 kwietnia 2009 r. odby³a siê XXIV Sesja Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p. – zwana
absolutoryjn¹.
Radni przed g³osowaniem wys³uchali sprawozdania Burmistrza z wykonania bud¿etu
gminy za 2008 r. Dochody zosta³y wykonane w wysokoœci 48.061.202 z³, co stanowi
100,8 % planu, a wydatki w kwocie
45.705.862 z³ co daje wskaŸnik wykonania
na poziomie 93,9 %.
Po stronie wydatków najwiêksze pozycje to:
· w dziale „transport i ³¹cznoœæ”
- 260.300 z³ – przekazano na przebudowê dróg powiatowych,
- 730.061 z³ – przebudowa ul. Ogrodowej,
- 293.973 z³ – przebudowa ul. Lipowej,
- 175.276 z³ – przebudowa ul œw. Barbary,
- 299.749 z³ – modernizacja drogi gminnej w Wolicy £ugowej,
- 85.235 z³ – modernizacja drogi gminnej w Borku Wielkim – Porêby,
- 82.811 z³ – modernizacja drogi gminnej w Wolicy Piaskowej – Wisy,
- 144.567 – modernizacja drogi Krzywa
– Pañskie,
- 62.436 z³ – przebudowa drogi gminnej
w Szkodnej – Brzeziny,
- 74.903 z³ – przebudowa drogi gminnej
Wolica Piaskowa – Gorajec,
- 29.297 z³ – przebudowa skrzy¿owania
drogi gminnej z drog¹ powiatow¹ w Górze Ropczyckiej,
- 76.100 z³ – remont drogi gminnej Zagorzyce - Rogówka,
- 65.886 z³ – przebudowa drogi gminnej
w Górze Ropczyckiej,
- 206.498 z³ – przebudowa ul. Ks. Sapeckiego,
- 135.851 z³ – przebudowa drogi gmin-
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nej Wolica Piaskowa – Potok,
- 81.969 z³ - remonty cz¹stkowe dróg,
W ramach likwidacji szkód powodziowych
wyremontowano:
- drogê gminn¹ Zagorzyce - Ocha³ówka
– 135.635 z³,
- drogê gminn¹ Czarna – Jasieñ – 133.894
z³,
· w dziale „gospodarka mieszkaniowa”
- 14.982 z³ ogrodzenie budynku komunalnego w Czarnej,
- 37.376 z³ remont budynku po by³ej szkole w Cierpiszu,
- 37.624 z³ remont budynku na stadionie
w Klêczanach,
- 10.894 z³ wymiana rynien i rur spustowych w Domu Ludowym w Wolicy Piaskowej,
· w dziale „dzia³alnoœæ us³ugowa”
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego –
85.435 z³,
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy – 55.720 z³,
- podzia³y i wyceny dzia³ek, op³aty s¹dowe, op³aty za wypisy i wyrysy, us³ugi geodezyjne, og³oszenia o przetargach –
19.774 z³,
- koszty zwi¹zane z przejêciem i utrzymaniem cmentarza komunalnego w Sêdziszowie M³p. inwentaryzacja z³ grobów,
op³ata notarialna, wywóz nieczystoœci)
– 107.082 z³,
- opracowanie koncepcji rozbudowy
cmentarza w Sêdziszowie M³p. - 43.920 z³,
- projekt rozbudowy budynku ch³odni
na cmentarzu w Sêdziszowie M³p. –
10.162 z³,

stoiska odzie¿owego znajduj¹cego siê na piêtrze jednego z budynków przy g³ównej ulicy
miasta. Policjanci zabezpieczyli miejsce po¿aru. Wstrzymali równie¿ ruch na drodze, aby
zapewniæ jak najlepsze warunki dla akcji gaœniczej. Po ugaszeniu po¿aru do pracy przyst¹pi³a grupa dochodzeniowo-œledcza z technikiem kryminalistyki. Policjanci przeprowadzili oglêdziny pogorzeliska oraz zabezpieczyli œlady. Funkcjonariusze z Sêdziszowa wykonywali czynnoœci, które mia³y wyjaœniæ dok³adne przyczyny i okolicznoœci, w jakich dosz³o
do tego po¿aru. Policjanci ustalili wstêpnie,
¿e ogieñ zosta³ zauwa¿ony przez osoby znajduj¹ce siê w budynku po drugiej stronie ulicy.
Po¿ar wybuch³ prawdopodobnie dziesiêæ
minut po zamkniêciu sklepu przez jego pracownicê. Pokrzywdzony okreœli³ swoje straty
na oko³o 140 tysiêcy z³otych. Bieg³y z zakresu
po¿arnictwa stwierdzi³, i¿ przyczyn¹ tego po¿aru by³a wadliwa instalacja elektryczna. Wobec tego decyzj¹ prokuratora postêpowanie
w tej sprawie zosta³o umorzone.
- wykonanie przy³¹cza sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej do budynku ch³odni na cmentarzu w Sêdziszowie M³p. –
33.094 z³.
· w dziale „administracja publiczna”
- 3.300.093 z³ – utrzymanie Urzêdu,
- 12.107 z³ – zakup sprzêtu komputerowego,
- 42.042 z³ – remont pomieszczeñ biurowych w Ratuszu,
- 39.040 z³ – system osuszania budynku
Ratusza,
- 115.088 z³ – diety radnych, so³tysów,
- 93.896 z³ – promocja gminy.
· w dziale „bezpieczeñstwo publiczne i
ochrona przeciwpo¿arowa”
- 118.091 z³ – bie¿¹ce utrzymanie jednostek OSP,
- 50.230 z³ – zakup samochodu stra¿ackiego dla OSP w Zagorzycach Górnych,
- 65.553 z³ – rozbudowa gara¿u dla OSP
w Cierpiszu.
· w dziale „obs³uga d³ugu publicznego”
- 18.923 z³ – sp³ata odsetek od po¿yczek
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w
Rzeszowie i Narodowego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie,
- 360.360 z³ – sp³ata odsetek od wyemitowanych obligacji.
· w dziale „oœwiata i wychowanie”
- 10.420.388 z³ - bie¿¹ce utrzymanie 14
szkó³ podstawowych, w których obowi¹zek szkolny realizuje 1.928 uczniów,
- 5.050.703 z³ bie¿¹ce utrzymanie 3 gimnazjów, w których obowi¹zek szkolny
realizuje 1.031 uczniów,
- 1.418.115 z³ – bie¿¹ce utrzymanie 4
przedszkoli, do których uczêszcza 255
dzieci,
- 501.917 z³ – bie¿¹ce utrzymanie 12 oddzia³ów przedszkolnych przy szko³ach
podstawowych, do których uczêszcza
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194 dzieci,
- 673.393 z³ – bie¿¹ce utrzymanie Zespo³u Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli,
- 297.810 z³ – dowo¿enie ok. 493 uczniów
do szkó³,
- 39.603 z³ – dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli,
- 530.448 z³ – utrzymanie 6 sto³ówek szkolnych, z których z wy¿ywienia korzysta
1.433 dzieci,
- 102.900 z³ – odpis na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych dla nauczycieli i emerytów,
- 303.087 z³ – remonty w szko³ach podstawowych
- 49.589 z³ – remonty w gimnazjach,
- 766.993 z³ – wydatki inwestycje w oœwiacie, w tym: termomodernizacja szkó³ w
Wolicy Piaskowej, Boreczku, Zagorzycach Dolnych i Nr 2 w Sêdziszowie M³p.,
dokoñczenie budowy hali sportowej w
Gimnazjum w Sêdziszowie M³p., rozpoczêcie budowy sali gimnastycznej w
Borku Wielkim.
w dziale „ochrona zdrowia”
- 185.403 z³ – realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych oraz programu
przeciwdzia³ania narkomanii,
- 99.854 z³ – dotacja dla Zespo³u Opieki
Zdrowotnej na zakup zestawu do badañ wysi³kowych z bie¿ni¹ dla Szpitala
Powiatowego w Sêdziszowie M³p.
w dziale „pomoc spo³eczna”
- 7.823.204 z³ – œwiadczenia rodzinne,
- 750.841 z³ – zasi³ki pieniê¿ne i pomoc w
naturze,
- 164.139 z³ – do¿ywianie 735 dzieci w
szko³ach i przedszkolach,
- 695.864 z³ – utrzymanie Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej,
- 124.664 z³ - dodatki mieszkaniowe dla
111 rodzin,
w dziale „edukacyjna opieka wychowawcza”
- 118.078 z³ – utrzymanie 2 œwietlic przy
szko³ach podstawowych Nr 2 i Nr 3 w
Sêdziszowie M³p.
- 251.215 z³ – stypendia dla 1.359 uczniów,
w dziale „gospodarka komunalna i
ochrona œrodowiska”
- 14.453 z³ – likwidacja odpadów niebezpiecznych,
- 253.523 z³ – utrzymanie czystoœci na terenie miasta i wsi,
- 28.167 z³ – utrzymanie zieleni na terenie miasta,
- 537.595 z³ – oœwietlenie ulic, placów i
dróg.
w dziale „kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego”
- 1.120.000 z³ - dzia³alnoœæ Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultury i bibliotek publicznych,
- 57.340 z³ – dotacja celowa na zakup samochodu.
w dziale „kultura fizyczna i sport”
- 53.500 z³ – dotacja dla MLKS „Lechia”,
- 86.500 z³ – dotacja dla UKS-ów i LZS-ów,

- 1.013.078 z³ – modernizacja trybun na
stadionie,
- 26.008 z³ – opracowanie dokumentacji
na budowê boiska „ORLIK 2012”..
Zad³u¿enie gminy z tytu³u zaci¹gniêtych
po¿yczek oraz wyemitowanych obligacji na
koniec 2008 r. wynosi³o 7.498.820 z³, co stanowi 15,6 % zrealizowanych dochodów. Na
dzieñ 31.12.2007 r. gmina nie posiada³a zobowi¹zañ wymagalnych.
Rada Miejska po wys³uchaniu sprawozdania Burmistrza z wykonania bud¿etu, po
zapoznaniu siê z opini¹ Komisji Rewizyjnej
i Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej
sprawie podjê³a jednog³oœnie nastêpuj¹ce
uchwa³y w sprawie:
- w sprawie przyjêcia sprawozdania rocznego z wykonania bud¿etu Gminy Sêdziszów M³p. za 2007 r.
- w sprawie udzielenia absolutorium dla
Burmistrza Sêdziszowa M³p.

3.

4.

Ponadto na Sesji radni podjêli jeszcze 8 innych uchwa³:
1. Uchwa³a w sprawie zmian w bud¿ecie
gminy na 2009 r.
u Zwiêkszono dochody bud¿etu z tytu³u:
1) dotacji rozwojowej na dofinansowanie projektu „Czas na aktywnoœæ w
gminie Sêdziszów M³p.” wspó³finansowanego ze œrodków EFS w ramach
programu operacyjnego Kapita³
Ludzki - 44.750 z³.
2) pomocy finansowej z Województwa
Podkarpackiego na realizacjê kompleksu boisk sportowych w ramach
programu „Moje Boisko - Orlik 2012”
– 333.000 z³,
3) pomocy finansowej z Województwa
Podkarpackiego na wydatki maj¹tkowe z zakresu bezpieczeñstwa publicznego i ochrony przeciwpo¿arowej –
15.000 z³.
u Zmniejszono dochody bie¿¹ce bud¿etu
z tytu³u czêœci wyrównawczej subwencji
ogólnej o kwotê 579.325 z³.
u Zwiêkszono przychody bud¿etu o kwotê
1.347.600 z³ z tytu³u wolnych œrodków.
u Zwiêkszono wydatki bud¿etu z przeznaczeniem na:
1) realizacjê projektu „Czas na aktywnoœæ w Gminie Sêdziszów M³p.” –
44.750 z³,
2) zabezpieczenie osuwiska przy Szkole
Podstawowej w Szkodnej – 40.000 z³,
3) budowê zespo³u boisk ORLIK 2012 z
budynkiem szatniowo-sanitarnym i
elementami infrastruktury technicznej – 1.061.275 z³,
4) zakup pomp szlamowych – 15.000 z³.
2. Uchwa³a w sprawie zaci¹gniêcia zobowi¹zania wekslowego.
Rada wyrazi³a zgodê na wystawienie weksla in blanco jako zabezpieczenie zwrotu kwoty 456.000 z³ wraz z ewentualnymi

5.

6.

odsetkami, pochodz¹cej z umorzenia
czêœci po¿yczki, udzielonej na podstawie
umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej.
Uchwa³a w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniê¿nego dla cz³onków ochotniczej
stra¿y po¿arnej z terenu Gminy Sêdziszów M³p. za udzia³ w dzia³aniu ratowniczym lub szkoleniu po¿arniczym.
Ustalono stawki ekwiwalentu pieniê¿nego dla cz³onków ochotniczych stra¿y po¿arnych w wysokoœci:
1. 10 z³ - za ka¿d¹ godzinê udzia³u w dzia³aniu ratowniczym,
2. 2,5 z³ - za ka¿d¹ godzinê udzia³u w
szkoleniu po¿arniczym organizowanym przez Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹
lub Gminê Sêdziszów M³p.
Uchwa³a w sprawie ustalenia wysokoœci
op³at za miejsca na cmentarzu komunalnym w Sêdziszowie Ma³opolskim.
Ustalone zosta³y op³aty cmentarne w nastêpuj¹cych wysokoœciach:
1. Plac cmentarny pod grób ziemny jednoosobowy dla doros³ych o wymiarach do: 1,3 m x 2,0 m - 150,00 z³
2. Plac cmentarny pod grób ziemny
dwuosobowy w pionie o wymiarach
do: 1,3 m x 2,0 m - 200,00 z³
3. Plac cmentarny pod grób ziemny
dwuosobowy w poziomie o wymiarach
do:2,8m x 2,0 m - 300,00 z³
4. Plac cmentarny pod grobowiec jednoosobowy o wymiarach do: 1,5 m x
2,2m - 350,00 z³
5. Plac cmentarny pod grobowiec dwuosobowy w pionie o wymiarach do:
1,5m x 2,2 m - 400,00 z³
6. Plac cmentarny pod grobowiec dwuosobowy w poziomie o wymiarach do:
3,0 m x 2,2 m - 600,00 z³
7. Plac cmentarny pod grobowiec czteroosobowy w pionie o wymiarach do:
3,0 m x 2,2 m - 700,00 z³
8. Plac cmentarny pod grobowiec czteroosobowy w poziomie o wymiarach
do: 5,8m x 2,2m -1 200,00 z³
9. Plac cmentarny pod grób ziemny dla
dzieci do 12 lat - 100,00 z³
10.Plac cmentarny pod grobowiec dla
dzieci do 12 lat - 200,00 z³
Uchwa³y w sprawie zatwierdzenia planów
odnowy miejscowoœci.
Radni przyjêli plany odnowy miejscowoœci Kawêczyn Sêdziszowski, Klêczany i
Ruda. Plany s¹ dokumentem koniecznym
do ubiegania siê o œrodki unijne w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Uchwa³a w sprawie ustalenia dla terenu
Gminy Sêdziszów M³p. liczby punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y.
Rada zdecydowa³a o ustaleniu liczby 25
punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych.
Biuro Rady Miejskiej
w Sêdziszowie M³p.
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GMINNE INWESTYCJE

Przebudowa drogi gminnej Cierpisz - Zajezierze
Zakres inwestycji: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej na d³ugoœci 600 mb z masy bitumicznej; Wartoœæ: 148 345,66 z³; Wykonawca:
Miejskie Przedsiêbiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów;
Czas realizacji: 14.04.2009 r. – 30.04.2009 r.

Przebudowa drogi gminnej Wolica Piaskowa - Potok
Zakres inwestycji: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Wolica Piaskowa - Potok na odcinku 500 mb, nawierzchnia z masy bitumicznej; Wartoœæ: 99 722,80 z³; Wykonawca: Podkarpackie Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych
„DROGBUD” Sp. z o.o., 36-060 G³ogów Ma³opolski, Rudna Ma³a 17 A; Czas realizacji: 7.04.2009 r. – 30.06.2009 r.

Remont drogi gminnej Zagorzyce na Jaworka
Zakres inwestycji: Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej Zagorzyce na Jaworka na odcinku 500 mb, nawierzchnia z masy
bitumicznej ; Wartoœæ: 126 274,80 z³; Wykonawca: Podkarpackie Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD” Sp. z o.o., 36-060 G³ogów Ma³opolski, Rudna Ma³a 17 A; Czas realizacji: 30.04.2009 r. –
31.07.2009 r.

8

Przebudowa drogi gminnej Klêczany - Majdan (poprzeczka)
Zakres inwestycji: Przedmiotem zamówienia jest
przebudowa drogi gminnej Klêczany - Majdan (poprzeczka), na odcinku 410 mb ; Wartoœæ: 130 976,80
z³; Wykonawca: Miejskie Przedsiêbiorstwo Dróg i
Mostów Sp. z o.o., ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów;
Czas realizacji: 30.04.2009 r. – 31.07.2009 r.

Przebudowa drogi gminnej Ruda - Zagacie
Zakres inwestycji: Przedmiotem zamówienia jest
przebudowa drogi gminnej Ruda - Zagacie na odcinku 500 mb, nawierzchnia z masy bitumicznej
Wartoœæ: 126 904,40 z³; Wykonawca: Podkarpackie
Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD”
Sp. z o.o., 36-060 G³ogów Ma³opolski, Rudna Ma³a
17 A; Czas realizacji: 30.04.2009 r. – 31.07.2009 r.

Przebudowa drogi gminnej Czarna Sêdziszowska - Stara Wieœ
Fot. (6) G. Wrona
Zakres inwestycji: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi
gminnej Czarna Sêdziszowska - Stara Wieœ na odcinku 500 mb, nawierzchnia z masy bitumicznej; Wartoœæ: 122 423,69 z³; Wykonawca:
Miejskie Przedsiêbiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Rejtana 6, 35310 Rzeszów; Czas realizacji: 30.04.2009 r. – 31.07.2009 r.
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Nie ka¿da Ma³a jest ma³a
21 kwietnia roku 2009 w miejscowoœci Ma³a ko³o Ropczyc (woj. podkarpackie), jak co
roku, odby³ siê wielki zjazd motocyklistów chc¹cych wspólnie z Opatrznoœci¹ Bo¿¹
rozpocz¹æ sezon motocyklowy 2009.
Wed³ug obserwatorów tego typu imprez
ten zlot zosta³ okreœlony jako drugi po Czêstochowie, gdzie pod murami Jasnej Góry
te¿ zgromadzi³y siê tysi¹ce pasjonatów
dwóch kó³ek.
Gospodarzem imprezy jest ks. Roman Jurczak posiadaj¹cy ksywê „Wuju”. Niezwyk³y
duchowny i cz³owiek, maj¹cy to coœ, dziêki
czemu by³ w stanie przyci¹gn¹æ do siebie tysi¹ce ludzi na motocyklach, spo³ecznoœæ czêsto kontrowersyjn¹ w oczach spo³eczeñstwa.
Bywa³em w Ma³ej wielokrotnie, ale takiej liczby maszyn i motocyklistów jeszcze
nie widzia³em.
W poprzednie lata gromadziliœmy siê
wokó³ zabytkowego koœcio³a, który w chwili
obecnej przechodzi gruntowna renowacjê.
Tym razem opanowaliœmy stadion, pobliskie
place i drogê dojazdow¹. Pogodê mieliœmy
piêkn¹. Z pobliskiego wzgórza z wynios³ego
postumentu spogl¹da³a na nas postaæ Chrystusa Króla zbudowanego na wzór tego, jaki
postawiony jest w Rio de Janeiro.
Imponuj¹cy by³ widok motocykli parkuj¹cych wœród przyozdobionych grobowców
cmentarnych. Dla niektórych to mo¿e widok gorsz¹cy, dla innych czas refleksji,
ostrze¿enie, ¿e lepiej tu zaparkowaæ ni¿ zostaæ na wieki.
WyobraŸnia podsuwa³a nam obrazy z
czasów œwietnoœci polskiego orê¿a, literatura sienkiewiczowska, czasy hetmana i króla
Sobieskiego: wspania³e konie, wojownicy
dosiadaj¹cy je w lœni¹cych zbrojach i przy³bicach. Czasy siê zmieni³y – wojownicy dosiedli potê¿ne mechaniczne rumaki i zamienili zbroje na skórê. By³ to widok fascynuj¹cy i godzien podziwu.

Pomnik Chrystusa Króla w Ma³ej.

Artur.

Nasze spotkanie zaczê³o siê ju¿ wczesnym
rankiem. Po przemówieniach powitalnych
uczestniczyliœmy w uroczystej Mszy Œwiêtej,
na której odby³y siê zaœlubiny pary motocyklistów, modliliœmy siê za dusze poleg³ych i o
to, by ka¿dy z nas zaliczy³ tyle samo wyjazdów,
co powrotów do domu. O³tarz przyozdobiony dwoma motocyklami dodatkowo podkreœla³ charakter uroczystoœci.
Po mszy rozpoczê³a siê czêœæ artystyczna
i oczywiœcie wielkie ¿arcie. Wspania³a grochówka przygotowana przez miejscowe gospodynie – palce lizaæ, kie³baski na gor¹co
i swojskie wypieki kó³ gospodyñ z pobliskich
miejscowoœci – pycha. Do tego napoje: kawa,
herbata i woda (piwo w domu po powrocie). Organizacja imprezy na wysokim po-

ziomie i przede wszystkim bezpiecznie.
Po posi³ku w wielkiej paradzie pojechaliœmy w krótk¹ trasê do oœrodka wypoczynkowego nad zalewem w Kamionce. Tam nast¹pi³o rozwi¹zanie zlotu i powrót do domu.
Kolejne nasze spotkanie, tym razem koñcz¹ce sezon 2009, zaplanowane zosta³o na
dzieñ 4 paŸdziernika. Mam nadziejê ¿e mnie
tam nie zabraknie.
Informacja dla tych wszystkich, którzy
byliby zainteresowani tematem odsy³am do
œledzenia strony internetowej i forum pod
adresem: www.moto-friends-mala.pl
Tu zdobêdziecie wiêcej informacji
i du¿o zdjêæ w galerii.
Serdecznie zapraszam i pozdrawiam
Artur z Sêdziszowa Ma³opolskiego

FESTYN OSIEDLOWY

FESTYN

7 czerwca 2009 r.

14 czerwca 2009 r. Stadion Lechii

W programie:
·Wystêp zespo³u Kwiatki œw. Franciszka z klasztoru oo. Kapucynów
·Program artystyczny w wykonaniu dzieci z Przedszkola nr 2
·Mikrofon dla wszystkich
·Program artystyczny w wykonaniu uczniów SP nr 3
·Wystêp Zespo³u Tañca Estradowego „Blues” z MGOK Sêdziszów M³p.
·Wystêp Zespo³u Pieœni i Tañca „Rochy” z MGOK Sêdziszów
M³p.
·Bajka pt. „W b³êkitnej krainie Elfoludków” w wykonaniu Teatru
„Maska” z Rzeszowa
·Koncert zespo³u reggae D¿idajla King z Sêdziszowa M³p.
·Koncert zespo³u punk rock Pe-eL z Kolbuszowej

W programie m.in.:
·Prezentacja motocykli
·Pokaz walk sumo
·Wystêp ZTE „Blues” oraz prezentacja Miss Dni Sêdziszowa M³p.
·Pokaz tañca break dance grupy tanecznej „Immortal Dancers”
z Sêdziszowa M³p.
·Pokaz grupy akrobatycznej „Born without gravity team”
z Sêdziszowa M³p.
·Pokaz podnoszenia ciê¿arów zawodników MLKS „Lechia” Sêdziszów M³p.
·Wystêp zespo³u muzyki etnicznej „Dzieci Jednego Boga”
z Dêbicy
·Koncert zespo³u ghotic rock „Save our souls” z Sêdziszowa M³p.
·Koncert zespo³u rock „Walkiria” z Pilzna
·Koncert zespo³u „Pectus” z Rzeszowa
·Pokaz teatru ognia grupy „Lumen Noctis” z Rzeszowa
·Pokaz sztucznych ogni
·Dyskoteka z karaoke

Dodatkowe atrakcje: studio tatua¿u klauna Dyzio, gry i zabawy ruchowe, turniej pi³ki siatkowej, weso³e miasteczko.
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In¿ynier Edmund Jurkowski jest postaci¹ bardzo
zas³u¿on¹ dla Sêdziszowa M³p. i okolicy. Przede
wszystkim in¿. Edmund Jurkowski zosta³ zapamiêtany jako twórca Zak³adów Drzewnych w
Sêdziszowie M³p.
W latach trzydziestych XX wieku pan
Jurkowski zakupi³ od ¯ydów star¹, zniszczon¹ cukrowniê, któr¹ po przebudowie zamieni³ w zak³ad produkcyjny sprzêtu rolniczego. Formalnie by³a to spó³ka akcyjna, zawi¹zana z inicjatywy wspomnianego in¿. Edmunda Jurkowskiego. Jego wspólnikami byli:
Ludwik Starowieyski, Jan Kazimierz Szeptycki, dr Henryk Dembiñski, Stanis³aw Rey i
Antoni Jaroszyñski. Przedsiêbiorstwo zosta³o zarejestrowane 7 lipca 1937 roku, pod
nazw¹ „Zak³ady Przemys³owe Sêdziszów Ma³opolski. Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹”. Kapita³ za³o¿ycielski wynosi³ 99
tys. z³otych, po roku zosta³ podniesiony do
550 tys. z³.
Zak³ady dzia³alnoœæ rozpoczê³y w czerwcu 1938 roku. Budowê zak³adu dokoñczono dopiero w 1942 roku. Do wojny uruchomiono, aczkolwiek w niepe³nych wymiarach,
dwa piony produkcji: obróbki drewna (tartak, stolarnia i parkieciarnia, wykorzystuj¹ca odpady drewna) oraz pion obróbki metali (kuŸnia, mechaniczna suszarnia). Produkowano w zak³adzie konne wozy ch³opskie, sanie i tzw. wozy Drzyma³y, czyli baraki
mieszkalne na ko³ach. Zaczêto wytwarzaæ
czêœci do nich: ko³a, dyszle. Realizowano te¿
zamówienie wojska na przenoœne baraki i
inny sprzêt wojskowy. Wykonywano zlecone prace stolarskie i budowlane. Zak³ad
zacz¹³ siê rozwijaæ, nie by³o k³opotu ze zbytem, gdy¿ typowy charakter rolniczy naszej
okolicy i brak tego typu zak³adów w najbli¿szym s¹siedztwie gwarantowa³ w miarê sta³y
zbyt produkcji. Ludzie z Sêdziszowa M³p. i
okolicznych wiosek zyskali mo¿liwoœæ zatrudnienia.
Po wkroczeniu Niemców w 1939 roku
zak³ad pana Jurkowskiego zosta³ przejêty
przez okupantów. Ustanowiono zarz¹d powierniczy, aczkolwiek ceni¹c fachowoœæ in¿.
Jurkowskiego, pozostawiono go na stanowisku kierownika. Narzucono produkcjê na
potrzeby niemieckiego wojska. Zak³ad przeciera³ drewno, produkowa³ parkiet, stolar-

In¿ynier Edmund Jurkowski
Twórca Zak³adów Drzewnych
w Sêdziszowie M³p.
kê budowlan¹, skrzynie amunicyjne, skrzynie na maski przeciwgazowe, wozy, sanie i
baraki wojskowe. In¿ynier Edmund Jurkowski przyj¹³ warunki swoistej gry z najeŸdŸc¹:
zwiêksza³ zatrudnienie pod pretekstem potrzeb produkcji. Posiadanie zaœwiadczenia
o pracy na potrzeby wojska chroni³o ludzi
przed wywózk¹ do Rzeszy, by³o bardzo
dobr¹ „przykrywk¹” dla dzia³alnoœci konspiracyjnej. W zak³adzie byli przetrzymywani
¯ydzi, których ukrywano w barakach na terenie zak³adu. Formalnie nie wolno im by³o
siê stamt¹d ruszaæ. By³o ich oko³o 40- tu.
Pan Jurkowski osobiœcie rêczy³ za nich wobec Niemców, argumentowa³, ¿e s¹ niezbêdni dla zak³adu. Dziêki temu ocaleni zostali
od œmierci, doczekali siê wolnoœci. Jednym
z ocalonych by³ ¯yd Faust, w³aœciciel m³yna
w Sêdziszowie M³p. Dzia³a³y organizacje niepodleg³oœciowe: Organizacja Orze³ Bia³y,
Zwi¹zek Walki Zbrojnej – Armia Krajowa,
Narodowa Organizacja Wojskowa i Narodowe Si³y Zbrojne. W tym czasie zak³ad, wg
pani Olgi Charchut, móg³ zatrudniaæ oko³o 1500 osób (tak by³o w latach 1942-43).
Wg Wstêpu do inwentarza „Zak³ady Przemys³owe – Sêdziszów Ma³opolski…” zatrudnia³ oko³o 2000 ludzi (tak by³o w 1944 roku).
W 1940 roku Edmund Jurkowski chorowa³ na ischias i potrzebowa³ regularnych
zastrzyków. Zastrzyki robi³ mu Zbigniew
Neciuk- Szczerbiñski, który jeszcze przed
wojn¹ zacz¹³ studia medyczne. Pan in¿ynier
zatrudni³ „swojego pielêgniarza” w zak³adach w Sêdziszowie, aby z legitymacj¹ pracownika przemys³u zbrojeniowego daæ mo¿liwoœci zorganizowania m³odzie¿y, zatrudnionej w fabryce by u¿yæ jej do walki o niepodleg³oœæ w ramach Organizacji Or³a Bia³ego.
Sam Edmund Jurkowski, wspó³w³aœciciel
i dyrektor Zak³adów Przemys³owych w Sêdziszowie M³p., opodatkowa³ siê na potrzeby organizacji niepodleg³oœciowej (podobnie jak w³aœciciel du¿ej restauracji (w Rzeszowie?) – Worsztynowicz). Neciuk, zatrud-

Wozy to pierwotny wyrób Zak³adu in¿. Jurkowskiego. Tu – ju¿ z okresu powojennego.

10

niony w charakterze kierownika obrony
przeciwlotniczej i kierownika przyfabrycznego ambulatorium prowadzi³ dodatkowo
wyk³ady z zakresu pierwszej pomocy w nag³ych wypadkach. Prowadzi³ te¿ æwiczenia z
tego zakresu. In¿. Edmund Jurkowski zgodzi³ siê na budowê przyfabrycznego ambulatorium. Wkrótce zacz¹³ dzia³aæ w Sêdziszowie M³p. i okolicy oddzia³ dywersyjny pod
dowództwem „Orkana”.
W 1941 roku ppor. Zbigniew NeciukSzczerbiñski ps. „Orkan” i jego ludzie, za
zgod¹ in¿. Jurkowskiego oraz naczelnego
in¿. Drozdowskiego, wypo¿yczyli fabryczny
samochód ciê¿arowy „Saurer” na gaz drzewny, za³adowali kostkê bukow¹, s³u¿¹c¹ jako
paliwo i pojechali do Rzeszowa. Z podrobionym pismem grupa robotników Ma³opolskich Zak³adów Przemys³owych w Sêdziszowie formalnie uda³a siê do Dukli w celu
wykonania pilnych robót leœnych. Samochód podjecha³ niedaleko getta w Rzeszowie, gdzie wysz³a grupa ¯ydów o bardzo niearyjskim wygl¹dzie. Schowani w g³êbi samochodu za „robotnikami z Sêdziszowa M³p.
bezpiecznie dotarli do Dukli. Papiery by³y
bardzo dobre, gdy¿ pomimo dwukrotnego
spotkania ¿andarmerii niemieckiej, nie
wzbudza³y ¿adnych w¹tpliwoœci.” Wysadzono owych ¯ydów w lesie niedaleko Dukli.
Przed ostateczn¹ likwidacj¹ getta przez
Niemców oddzia³ z Sêdziszowa M³p. zorganizowa³ jeszcze jeden taki transport (dowodzony przez pchor. Zbigniewa Przybylskiego). Równie¿ tym razem ¯ydzi bezpiecznie
dotarli w okolice Dukli.
Sam in¿. Edmund Jurkowski mieszka³ w
Rzeszowie w domu przy ul. Pod Kasztanami, mia³ ¿onê i córkê. Do Sêdziszowa M³p.
doje¿d¿a³ codziennie poci¹giem. Kiedy
Niemcy zarekwirowali jego lokum w Rzeszowie i w bardzo brutalny sposób rodzinê
Jurkowskich wyrzucili na ulicê, pracownicy
zak³adu w Sêdziszowie M³p., dowiedziawszy
siê o tym, pojechali do Rzeszowa i zdo³ali
ocaliæ trochê wyposa¿enia domu swego dy-

Fot. (2) Arch
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rektora. Resztki mienia z ca³¹ rodzin¹ przewieziono do Sêdziszowa M³p. Zamieszkali
przy ul. Ogrodowej u pañstwa Iwanów.
Jak wspominaj¹ pracownicy Zak³adów
Przemys³owych, dzia³aj¹cy w Armii Krajowej, w fabryce bardzo czêsto stosowali sabota¿. Polega³ on na tym, ¿e wozy gotowe
do wysy³ki na front niemiecki by³y w ostatniej chwili podmieniane na wadliwe. Opracowali i stosowali ca³y system oszukiwania
kontroli niemieckich, maj¹cych gwarantowaæ dobry stan wyrobów. Tak wiêc zawsze
coœ w tych ciê¿kich taborowych, czêsto zaprzêganych w czwórkê koni wozach by³o
felerne: a to szprychy nadpi³owane, a to
obrêcze pêka³y w najmniej oczekiwanym
momencie. Potem Niemcy mieli powa¿ne
problemy z transportem materia³ów wojennych tym taborem.
Wspó³pracowa³ z Komend¹ Obwodu
Armii Krajowej. Kierownictwo Zak³adów
Przemys³owych w Sêdziszowie M³p. w okresie poprzedzaj¹cym Akcjê „Burza”, zorganizowa³o 12 zaprzêgów dwukonnych na potrzeby Komendy Obwodu. Konie zakupi³ z
w³asnej szkatu³y wspó³w³aœciciel tych zak³adów, dyr. Edmund Jurkowski, natomiast
wozy wziêto z produkcji. Ca³y ten tabor za³adowano produktami ¿ywnoœciowymi,
odzie¿¹ i przekazano zmobilizowanym oddzia³om leœnym. W zak³adach naprawiano
broñ i przestrzeliwano j¹ w piwnicach budynku administracyjnego.
Po przejœciu frontu, w 1944 roku, zak³ady drzewne by³y powa¿nie zniszczone (w
70%). W zak³adach ocala³y jedynie kuŸnia i
œlusarnia, spalona natomiast zosta³a stolarnia. Tak siê z³o¿y³o, ¿e stolarnia ocala³a w
s¹siednich zak³adach Jana Kroczki, czyli

Arch. Pani Zuzanny Sikory. Od lewej stoj¹: Daniel Stanis³aw, Pajorska (Anna?), Szumska Izabela, Bundz Czes³aw, dyr. in¿.
Edmund Jurkowski, Krystyna Albrzykowska-Maræ, in¿. Szumañski (z-ca dyrektora, sprawy techniczne), Teresa Jasiñska, Tadeusz
Wiœniowski, technik NN, Czarnik Jan. Le¿y od lewej: Sawicki M(iros³aw), Szumska Jadwiga, ma³a siostrzenica Szumskich, Zuzanna Kawecka-Sikora, Stanis³aw Libucha.
obecnej Wytwórni Filtrów. Oba zak³ady wzajemnie sobie pomaga³y, u¿yczaj¹c ocala³e
hale i ocala³y sprzêt. W Zak³adach drzewnych kontynuowano produkcjê wozów konnych: najpierw na potrzeby frontu radzieckiego, a po wojnie na potrzeby okolicznego
rolnictwa.
Pan in¿. Edmund Jurkowski potrafi³
stworzyæ w zak³adzie bardzo rodzinn¹ atmosferê. Organizowa³ dla pracowników
majówki, z w³asnych œrodków pomaga³ najbardziej potrzebuj¹cym. Nie przeszkadza³o
to w³adzom komunistycznym w niszczeniu

Zmar³

Jan Sochacki
18 maja 2009 roku, na Cmentarzu Komunalnym w Sêdziszowie M³p.,
odby³ siê pogrzeb in¿. Jana Sochackiego. Odszed³ cz³owiek „g³êbokiej
wiary i wielki patriota” – mówi³ o zmar³ym proboszcz Parafii RzymskoKatolickiej pw. Narodzenia NMP w Sêdziszowie M³p. ks. Stanis³aw Ryba, podczas koncelebrowanej
Mszy Œw. ¿a³obnej.
Swojego druha ¿egnali harcerze Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej, kombatanci: Ko³a Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej w Rzeszowie, Ropczycach i Sêdziszowie M³p., przedstawiciele NSZZ „Solidarnoœæ” Wytwórni Filtrów w Sêdziszowie
M³p., rodzina, s¹siedzi, przyjaciele, wszyscy
ci, którzy dali wyraz swego uznania dla dorobku ¿ycia zmar³ego. Obecne by³y sztandary: ŒZ¯AK Ko³o w Sêdziszowie M³p. i
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Zagorzycach
Górnych. Wi¹zankê kwiatów od Senatora
RP Zdzis³awa Pupy z³o¿yli harcerze.
W imieniu Redakcji „Biuletynu Sêdziszowskiego” sk³adamy kondolencje dla najbli¿szych zmar³ego Jana Sochackiego.

Kilka zdañ o panie Janie
Jan Sochacki urodzi³ siê 23 czerwca 1921
roku w Sêdziszowie M³p. Ojciec W³adys³aw Sochacki starannie wychowywa³ Jasia. Ten, mieszkaj¹c na ul. 3 Maja, blisko mia³ zarówno do
miasta, jak i do otaczaj¹cych Sêdziszów malowniczych pól i lasków. Zaanga¿owa³ siê w dzia³alnoœæ Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego, nale¿a³ do
dru¿yny, prowadzonej przez W³adys³awa Wêglowskiego. Podczas okupacji niemieckiej zaanga¿owa³ siê w dzia³alnoœæ niepodleg³oœciow¹:
najpierw w ramach konspiracyjnego harcerstwa, a nastêpnie, jako ¿o³nierz Placówki AK
Sêdziszów Obwód Dêbica. Na prze³omie lat
1944/45 dzia³a³ w grupach operacyjnych S³u¿by Ochrony Kolei. Student Wydzia³u Elektro-

tego cz³owieka, ci¹gle spotyka³y go z ich strony nieprzyjemnoœci.
In¿ynier Jan Kroczka bardzo szanowa³ swego przyjaciela in¿. Edmunda Jurkowskiego (z
wzajemnoœci¹) i ci¹gle powtarza³ pani Oli Charchut, aby jeœli to tylko bêdzie mo¿liwe, jak najszybciej nadaæ ulicy w Sêdziszowie M³p. imiê
w³aœnie in¿. Edmunda Jurkowskiego.
Jan Flisak
PS. Ci¹gle pojawiaj¹ siê nowe relacje o
in¿. E. Jurkowskim, dlatego za miesi¹c bêdzie ci¹g dalszy o tym bohaterze.
Mechanicznego Akademii Górniczej w Krakowie (dyplom uzyska³ na Politechnice Poznañskiej). Pracowa³ na stanowiskach in¿ynierskich
i kierowniczych- w zak³adach przemys³owych
w Trzebini i Rzeszowie. W 1980 roku przeszed³
na emeryturê. W 1991 r. zainicjowa³ powstanie
Ko³a Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej w Sêdziszowie M³p. i przez dwie kadencje
by³ jego prezesem. W 1997 roku stan¹³ na czele
nowo powsta³ej Fundacji im. ¯o³nierzy AK Placówki Sêdziszów M³p. Organizator i wspó³organizator wielu uroczystoœci patriotycznych.
Inicjator wmurowania w œciany sêdziszowskiego ratusza tablicy, upamiêtniaj¹cej ¿o³nierzy AK,
poleg³ych w czasie Akcji „Burza”. Redaktor
„Biuletynu ŒZ¯AK Ko³o w Sêdziszowie M³p.” ,
a nastêpnie „Biuletynu Fundacji im. ¯o³nierzy
AK Placówki Sêdziszów M³p.”, autor kilku historycznych i popularnonaukowych opracowañ o historii AK, ruchu strzeleckiego, historii
Sêdziszowa M³p. i okolic.
W dniu 29 czerwca 2007r., na VIII Zwyczajnej Sesji Rady Powiatu Ropczycko – Sêdziszowskiego, odby³o siê uroczyste wrêczenie nominacji na stopieñ oficerski. Na mocy
Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 18 maja 2007 r. nr 112-17-07, otrzyma³
stopieñ podporucznika Wojska Polskiego.
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WIOSENNE
NADZIEJE NA
„CHLEB NASZ
POWSZEDNI”
„Wieœ! Czarodziejski wyraz dla tych, którym
Bóg da³ urodziæ siê, ¿yæ, m³odoœæ przepêdziæ w zielonym gnieŸdzie wœród s³owików œpiewu, chóru
ca³ego stworzeñ, w blasku jej poranków i wieczorów, w pó³mroku jej nocy gwieŸdzistych! (…) Tu
¿ywot cz³owieczy p³ynie jakoœ powolniej, rozmyœlniej, a dusza ma czas rozmówiæ siê z Bogiem. Nigdzie wieœ piêkniejsz¹ nie by³a ni¿ w Polsce”. (Józef Ignacy Kraszewski).
Pachn¹ca m³od¹ zieleni¹ wiosna od wieków dawa³a ludziom nadziejê na nowe, lepsze ¿ycie. Liczne wiosenne obrzêdy zapewniæ mia³y dobry urodzaj i dostatek. Jest to
czas wzmo¿onych prac w gospodarstwie,
wszak¿e: „Kto przed wschodem w polu, w polu
po zachodzie, temu nigdy bieda w ¿yciu nie dobodzie”. Od lat praca na roli mimo wszystko
dawa³a ludziom wiele radoœci, bowiem przyœwieca³a im nadzieja na dobre plony i na
chleb. Sta³ siê on niemal synonimem dobrobytu i ¿ycia, st¹d powszechnie znane s¹ powiedzenia: „pracowaæ na chleb”, „wyjechaæ
za chlebem”.
„Ch³opskie rêce (…) daj¹ chleb pachn¹cy,
wiatrem, deszczem, ziemi¹”. (Ryszard Biñczyk).
O „chleb nasz powszedni” modlono siê
codziennie. Ze czci¹ podnoszono z ziemi
ka¿dy jego okruszek, ca³uj¹c ten dar Nieba
z uni¿onym przeproszeniem – pisze o tym
nawet znany poeta Cyprian Kamil Norwid.
Nowo¿eñcy i dziœ witani s¹ w progu domu
sol¹ i chlebem, aby nigdy im go nie zabrak³o. W tym¿e celu w domach szlacheckich
w Nowy Rok k³adziono na sto³y du¿e bochny chleba.
Jak wspominaj¹ najstarsi mieszkañcy,
przed II wojn¹ œwiatow¹, na przednówku w
naszych wioskach czêsto brakowa³o ju¿ m¹ki
na „chlebuœ” – takim pieszczotliwym s³owem
nazywano tutaj chleb. W ubo¿szych domach
do „¿arnówki” dodawano nawet mielon¹
korê drzew, plewy b¹dŸ wysuszon¹, rosn¹c¹
na mokrad³ach mannê mielec. Zamo¿niejsi
gospodarze nie sk¹pili m¹ki biedniejszym,
w zamian za tzw. odrobek. Chleb znany jest
ludziom od oko³o 12 tys. lat. jedna z legend
g³osi, i¿ pierwszy chlebowy placek upiek³a
przypadkowo egipska niewolnica. Jednego
razu wymiesza³a m¹kê z wod¹, a odwo³ana
do innych zajêæ, pozostawi³a ciasto w cie-
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ple. Gdy po kilku godzinach skwaœnia³o,
przestraszona s³u¿ka doda³a doñ nieco m¹ki
i upiek³a. Wypiek okaza³ siê bardziej puszysty i mia³ wyœmienity, kwaskowaty smak.
Pierwsze chleby by³y p³askie, tote¿ ³atwiej je
by³o ³amaæ ni¿ kroiæ. Przypuszczalnie z t¹
czynnoœci¹ wi¹¿e siê wigilijne ³amanie siê
op³atkiem.
Umiejêtnoœæ pieczenia chleba przekazywano skrzêtnie z pokolenia na pokolenie
– wraz z okreœlonymi obrzêdowymi zachowaniami. Czynnoœæ tê rozpoczynano zwykle w pi¹tek, od sporz¹dzenia w drewnianych dzie¿ach tzw. rozczynu, wykorzystuj¹c
pozostawiony sprzed tygodnia zakwasek.
Chleba nie wolno by³o piec: w niedzielê,
œwiêta, Wielki Czwartek, Wielki Pi¹tek, Dzieñ
Zaduszny. Przed mieszaniem ciasta gospodyni czyni³a znak krzy¿a, mówi¹c: ”W imiê
Bo¿e”. Czynnoœæ owa nie nale¿a³a do lekkich, trzeba j¹ by³o wykonywaæ ruchem rêki
z lewej strony do prawej, aby ciasto lepiej
ros³o. Dobrze wyrobione nie klei³o siê do
d³oni. Przykryt¹ wiekiem dzie¿kê stawiano
na ³ó¿ku i otulano pierzyn¹. Przy sprawdzaniu stopnia wzrastania ciasta gospodyni
powinna cmokaæ, mia³o to uchroniæ je
przed opadniêciem. Z tego¿ powodu nie
wolno równie¿ by³o dziwiæ siê ani zachwalaæ. Aby dobrze nagrzaæ piec, dok³adano
wysuszone polana – unikano tych, które
pochodzi³y z drzewa uderzonego przez piorun. Do rozgarniania ¿aru s³u¿y³y narzêdzia:
pomietko i pociosek, zaœ bochenki chleba
uk³adano „na denku” za pomoc¹ drewnianej ³opaty. Z resztek ciasta gospodyni formowa³a podp³omyki i tzw. poskrobek. Na
wiosnê i w lecie chleb oraz podp³omyki k³adziono czêsto na liœciach kapusty, chrzanu,
w³oskiego orzecha; nabiera³y one wówczas
niepowtarzalnego smaku. Przed w³o¿eniem
do pieca ostatniego bochenka chleba rysowano na nim znak krzy¿a. Drzwiczki podpierano zwykle drewnianym ko³kiem. Przez
oko³o dwie godziny nie wolno by³o g³oœno
mówiæ ani biegaæ. Gospodyni nie powinna
te¿ ani na chwilê przysi¹œæ, gdy¿ spowodowa³oby to pojawienie siê w chlebie zakalca.
Wyjête z pieca bochenki nale¿a³o obmyæ
zimn¹ wod¹, dla lepszego po³ysku i – jak
wierzono – dla ul¿enia duszom cierpi¹cym.

Wszystkie naczynia i narzêdzia przechowywano w ukryciu, by ktoœ nie rzuci³ na nie
uroku. Zabronione te¿ by³o ich po¿yczanie.
Wyj¹tkowo w weselnym dniu otrzepin na
dzie¿ce sadowiono pannê m³od¹.
Pieczenie chleba, zdawaæ by siê mog³o
tak powszednia czynnoœæ, by³a wielkim wydarzeniem dla ca³ej rodziny; zw³aszcza dzieci nie mog³y doczekaæ siê pachn¹cego podp³omyka lub tzw. „przylypki”. W bogatszych
domach chleb na co dzieñ le¿a³ „na widoku”, dla zaznaczenia dostatku i gospodarnoœci. U biedoty zazwyczaj zamykano go w
komorze i skromnie wydzielano domownikom. Zapach œwie¿ego pieczywa roznosi³ siê
hen po wsi, ³¹cz¹c siê z woni¹ kwitn¹cych
sadów, bzu, czeremchy i robini, które u nas
nazywano kocirbka i akacja. Ongiœ ludzie w
wiêkszym stopniu ni¿ dziœ doceniali œwiat
roœlin. Wykorzystywali lecznicze w³aœciwoœci
zió³, a uwite z nich, poœwiêcone wianki zawieszali przy futrynach drzwi i okien, aby
odpêdziæ z³e moce, choroby i wszelkie klêski. Podobne w³aœciwoœci przypisywano jemiole, trzcinie, ga³¹zkom wierzby, ja³owca,
tarniny, dêbu i brzozy (zw³aszcza te, które
zdobi³y o³tarze w œwiêto Bo¿ego Cia³a). Jeszcze i dziœ wielu uwa¿a, ¿e jeœli wypêdzimy z
mieszkania muchy przy pomocy ga³êzi leszczyny, owady te rych³o tu nie wróc¹. Ambiwalentne uczucia budzi³ natomiast czarny
bez. Doceniano wprawdzie jego kwiaty i
owoce, którymi leczono przeziêbienia, jednak najstarsi nadal uwa¿aj¹ go za ulubiony
krzew diab³a. Niechêtnie wiêc „widz¹ go”
przy p³otach i budynkach. Z naszego krajobrazu znikaj¹ powszechne kiedyœ strachy na
wróble, które budzi³y równie¿ lêk u ma³ych
dzieci – podobnie jak „bobsko”, „dziad z
workiem” czy „topielec”. W pamiêci najstarszych naszych mieszkañców zapisa³y siê
ukwiecone na wiosnê wsie. I nikomu nie
przeszkadza³y piêkne o ka¿dej porze roku
drzewa i krzewy liœciaste.
„Innymi oczyma trzeba patrzeæ nie tylko na
k³os pszeniczny, nie tylko na b³awatek czy te¿ na
kwitn¹cy krzew. Trzeba nauczyæ siê patrzeæ Bo¿ymi oczyma na ca³y œwiat stworzony, z którego piêknoœci i wielkoœci rozpoznajemy Stwórcê” (Kardyna³ Stefan Wyszyñski).
Tekst i ilustracja Maria Wilczok
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„Czytanie dobrych ksi¹¿ek jest niczym rozmowa
z najwspanialszymi ludŸmi minionych czasów”
Biblioteki publiczne oprócz dzia³alnoœci podstawowej organizuj¹ sta³e formy pracy edukacyjnej i wychowawczej z dzieæmi i m³odzie¿¹. Wiele
miejsca poœwiêcaj¹ popularyzacji czytania i piêknego mówienia wœród dzieci od najm³odszych
lat.
W ramach tych zajêæ w Bibliotece Publicznej w Czarnej stale organizuje siê spotkania z dzieæmi ze Szko³y Podstawowej.
Celem tych spotkañ jest zachêcenie dzieci
do czytania, popularyzacja ksi¹¿ki i biblioteki. Dzieci z du¿ym zainteresowaniem przyst¹pi³y do konkursu na najciekawsz¹ ilustracjê do ulubionej ksi¹¿ki. Konkursy takie
stwarzaj¹ mo¿liwoœæ ujawnienia uzdolnieñ
plastycznych dziecka, rozbuduj¹ jego aktywnoœæ i wyobraŸniê twórcz¹, a przede wszystkim zapewni¹ m³odym czytelnikom kontakt
z literatur¹. Najciekawsze prace zostan¹ nagrodzone pod koniec maja. Na ten czas zaplanowano te¿ konkurs „Piêknego czytania
dla uczniów kl. I”. Z myœl¹ o nieco starszych
czytelnikach, w kwietniu zorganizowano wieczór poœwiêcony Janowi Paw³owi II. Uczniowie z gimnazjum przypomnieli biografiê Jana
Paw³a II oraz kilka jego wierszy. Takie spotkania przybli¿aj¹ m³odemu pokoleniu wa¿ne daty i wydarzenia oraz promuj¹ autorytety.
Serdecznie zapraszamy wszystkich czytelników do udzia³u w ca³orocznym konkursie na najaktywniejszego czytelnika 2009 r.
n

Fot. (2) Arch.

Biblioteka Publiczna w Sêdziszowie M³p. informuje

W

ramach majowych Spotkañ z ksi¹¿k¹ i Bibliotek¹ oddzia³ dla
dzieci mieszcz¹cy siê przy ul. Fabrycznej 4 zaprasza dzieci
m³odsze, a tak¿e uczniów klas III i IV na Spotkania w Bibliotece.
Bêdziemy bawiæ siê s³owem poprzez czytanie, krzy¿ówki, gry i quizy,
a tak¿e zajêcia rysunkowe. Pierwsze spotkanie odby³o siê 15. maja w
pi¹tek o godzinie 16.00. kolejne odbywaæ siê bêd¹ co dwa tygodnie.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chêtnych

B

iblioteka Publiczna w Sêdziszowie M³p. przypomina swoim czy
telnikom, szczególnie tym z lat ubieg³ych, którzy zapomnieli
oddaæ ksi¹¿ki, ¿e przez ca³y maj mo¿na je oddawaæ bez ponoszenia
kar pieniê¿nych.
Biblioteka apeluje o zwrot tych ksi¹¿ek, na które czekaj¹ inni czytelnicy.
Na tych samych zasadach mo¿na oddawaæ ksi¹zki w bibliotekach
wiejskich.

B

iblioteka poleca ksi¹¿kê Wandy Pó³
tawskiej „Beskidzkie rekolekcje.
Dzieje przyjaŸni ksiêdza Karola Wojty³y z
rodzin¹ Pó³tawskich”. Ksi¹¿ka wydana
przez Edycjê œw. Paw³a w Czêstochowie
w roku 2009, liczy 576 stron.
To ksi¹¿ka niezwyk³a, jak niezwykli s¹ jej
bohaterowie: ks. Karol Wojty³a – Wielki
Papie¿ i Wanda Pó³tawska oraz ca³a jej
rodzina. PrzyjaŸñ – to uczucie niezwykle
mocne trwa³o niezmienne przez wiele
lat, niezale¿nie od okolicznoœci. Pani

Wanda nie chcia³a publikowaæ listów, zdjêæ – jak¿e osobistych –
pami¹tek zwi¹zanych z papie¿em, ale przekonano j¹, ¿e s¹ zbyt
cenne i wa¿ne, ¿e s³owa papie¿a powinny dotrzeæ do wszystkich.
Dziêkujemy jej za to. Dziêkujemy za piêkn¹ i wartoœciow¹ ksi¹¿kê.
SM

B

iblioteka poleca ksi¹¿kê Philipa Mars
dena „Dom na Kresach. Powrót”.
Ksi¹zka wydana przez wydawnictwo WAB
w 2009 r., ju¿ jako drugie wydanie.
Autor jest angielskim pisarzem i podró¿nikiem. Jest to ksi¹¿ka oparta na faktach,
ale pe³na poezji, czaru i tajemniczoœci
œwiata, którego ju¿ dawno nie ma. Œwiata
naszych wschodnich rubie¿y.
Autor razem z g³ówn¹ bohaterk¹ Zofi¹
wraca w jej rodzinne strony na Bia³oruœ,
któr¹ musia³a opuœciæ razem z rodzin¹
17. wrzeœnia 1939 r.
Niezwyk³e koleje losu Zofii w Anglii, ma³¿eñstwa, dzieci, kariera zawodowa – wszystko to jest wa¿ne, ale na
dnie serca jest têsknota nieustaj¹ca i nieutulona za domem rodzinnym, za Polsk¹. Polsk¹ przedwojenn¹, jakiej dzisiaj ju¿ nie ma. Powrót do miejsc, ludzi i zdarzeñ jest fascynuj¹cy i niezwyk³y. Na d³ugo
pozostan¹ w naszej pamiêci ludzie i miejsca. Ma siê wra¿enie, ¿e
nad ca³¹ t¹ histori¹ unosi siê ob³ok tajemnicy i têsknoty, który nawet s³oneczny dzieñ lekko osnuwa mrokiem. Budzi w nas pragnienie zobaczenia tych miejsc osobiœcie.
SM
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„Czarnieñska ziemia Go wyda³a…”
5.V.2009 r. w Szkole Podstawowej im. ks. W³.
Œwidra w Czarnej Sêdziszowskiej odby³ siê quiz
wiedzy o patronie. Organizatorem konkursu
by³ SU dzia³aj¹cy przy tutejszej szkole. Uczniowie co roku w ten w³aœnie sposób popularyzuj¹
wiedzê o swoim patronie.
Ks. W³. Œwider ur. siê w Czarnej Sêdz.
5.V.1907 r., tutaj równie¿ spêdzi³ dzieciñstwo.
Nauka w szkole elementarnej i gimnazjum
nie sprawi³a mu wiêkszych problemów. W r.
1928 z³ o¿y³ egzamin dojrza³oœci i poprosi³ o
przyjêcie do WSD w Tarnowie. Od razu da³
siê poznaæ jako solidny student i gorliwy
alumn. Po piêciu latach W³. Œwider przyj¹³
œwiêcenia kap³añskie w 1933 r. Podczas II
wojny œwiatowej ks. Œwider by³ wiêŸniem obozów koncentracyjnych w Oœwiêcimiu. Jednak nawet w tak strasznym miejscu, gdzie
ludzkie ¿ycie nie stanowi³o dla okupanta wartoœci, gdzie granica pomiêdzy godnoœci¹, a
bestialstwem zaciera³a siê, ks. Œwider pozosta³ sob¹ czyli kap³anem, malarzem, poet¹.
W 1949 r. rozpocz¹³ studia na Papieskim
Uniwersytecie Gregoriañskim w Rzymie. Po
powrocie do Polski by³ rektorem WSD w
Tarnowie. Ogromna wiedza i m¹droœæ oraz
bogate doœwiadczenie ¿yciowe, zainspirowa³y go do napisania historii stron rodzinnych
– by³ dziejopisem parafii.
Ks. W³. Œwider zmar³ 4.X.1995 r. Cia³o
ksiêdza zgodnie z jego wol¹ zapisan¹ w testamencie, spoczê³o na rodzinnym cmentarzu, wœród tych, którzy do dzisiaj nosz¹ o
nim pamiêæ w swoich sercach.
Od 2004r., kiedy to nasza szko³¹ otrzyma³a imiê ks. W³. Œwidra, utrwalamy sylwetkê wybitnego rodaka wœród dzieci i m³odzie¿y, poprzez konkursy i quizy dotycz¹ce jego
¿ycia i twórczoœci.
Tegoroczny quiz przebiega³ w II etapach: wewn¹trzklasowym, gdzie wy³oniono
najlepszych znawców sylwetki patrona oraz

Laureaci konkursu o patronie. W tle portret ks. W³adys³awa Œwidra.
miêdzyklasowym. I miejsce zdoby³a kl. V,
któr¹ reprezentowali ucz.: Monika Jarz¹b i
Grzegorz Ziobro.
Pan Dyrektor mgr Tomasz Kozak wrêczy³ nagrody zwyciêzcom, zachêcaj¹c po-

Fot. Arch SP Czarna Sêdz.

zosta³ych uczniów do pielêgnowania tradycji naszej szko³y – pamiêci o wybitnym rodaku, którego ¿ycie zas³uguje na szczególne
upamiêtnienie.
Dorota Jarz¹b

Zdolny przedszkolak
z Czarnej Sêdziszowskiej
W lutym zosta³ og³oszony III wojewódzki konkurs dla przedszkolaków i ich nauczycieli. Do konkursu mo¿na by³o zg³osiæ jedno dziecko uzdolnione muzycznie lub plastycznie. Pracuj¹c od kilku miesiêcy z szeœciolatkami nie trudno by³o dostrzec predyspozycje muzyczne Oli Mytych. Jako wychowawca grupy zg³osi³am dziewczynkê do
konkursu. Po miesiêcznym przygotowaniu
Oli odby³y siê eliminacje w jednym z rzeszowskich przedszkoli. Szeœciolatka zachwyci³a Jury swoim piêknym g³osem i otrzyma³a

szczególne wyró¿nienie w kategorii œpiew
solowy.
Fina³ konkursu mia³ miejsce 27.IV. 2009r.
w Teatrze Maska w Rzeszowie. Nagrodzeni
otrzymali listy gratulacyjne, dyplomy oraz
medale i upominki. Tam te¿ Ola po raz drugi dla pe³nej widowni zaœpiewa³a „Katarynka”.
By³o to wielkie wydarzenie, które Oli pozostanie w pamiêci na d³ugi czas tym bardziej, ¿e by³ to jej debiut na scenie.
Barbara Majka

WeŸ udzia³ w trudach i przeciwnoœciach
jako dobry ¿o³nierz Chrystusa Jezusa
Œw. Pawe³ z Tarsu

Papie¿ Benedykt XVI 28 czerwca og³osi³ w bazylice œw. Paw³a za MuramiRok œw. Paw³a. Bezpoœrednim powodem og³oszenia tego Jubileuszu jest
dwutysiêczna rocznica urodzin Aposto³a Narodów.
Rok Œw. Paw³a sta³ siê okazj¹ do zorganizowania konkursu biblijnego w Szkole Podstawowej w Czarnej Sêdz. W konkursie brali
udzia³ uczniowie ze Szko³y Podstawowej w Krzywej i Czarnej.
Œw. Pawe³ to postaæ doœæ wyj¹tkowa, nazywa siebie Aposto³em,
a przecie¿ inaczej ni¿ pozostali Aposto³owie nie „chodzi³ za Jezusem”. Postaæ ta bardzo zainteresowa³a uczniów obu szkó³ i bardzo
chêtnie zg³osili siê do konkursu.
Fina³ konkursu mia³ miejsce 20 maja 2009r. Organizatorami byli:
ks. wikariusz Pawe³ Pratko i katechetka Dorota Szopa. Spoœród uczestników wy³oniono trzech najlepszych uczniów. Byli to: Monika Jarz¹b
SP Czarna, Sylwia Siwiec SP Czarna, Wioletta Szopa SP Krzywa. Zwyciêzcy otrzymali nagrody ksi¹¿kowe i upominki rzeczowe.
(-)
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Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Przemarsz do koœcio³a parafialnego, w rytm
melodii wojskowych i patriotycznych, zainaugurowa³ uroczyste obchody 218 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Sêdziszowie M³p.
Nabo¿eñstwo w intencji Ojczyzny koncelebrowali: ks. pra³at Stanis³aw Ryba, ojciec gwardian Micha³ Draus i ojciec Marian Papiernik – salwatorianin. W homilii,
ojciec Papiernik, orêdownik kultu maryjnego, wspomina³ momenty z dziejów Polski, w
których opieka Najœwiêtszej Marii Panny
nad naszym narodem by³a szczególnie widoczna. Wyj¹tkowo wzruszaj¹cym motywem
by³o wspomnienie pewnej staruszki, która
szczególnie pielêgnowa³a stary, zniszczony
obrazek z wizerunkiem Matki Bo¿ej Czêstochowskiej. Jak siê okaza³o, obrazek ten towarzyszy³ jej od dziecka w najtrudniejszych
momentach ¿ycia, kiedy w latach II wojny
œwiatowej, wraz z ca³¹ rodzin¹ zosta³a zes³ana na Syberiê. Po latach, gdy ca³a jej rodzina zginê³a na „nieludzkiej ziemi”, pojawi³a
siê szansa na powrót do Ojczyzny. Musia³a
jednak okazaæ dokumenty, potwierdzaj¹ce
jej polskie pochodzenie. Tymczasem nie
mia³a ¿adnego dokumentu. Stanê³a przed
komunistycznym urzêdnikiem, w dr¿¹cych
rêkach œciskaj¹c jedynie obrazek Matki Bo¿ej Czêstochowskiej. Komunistyczny urzêdnik spojrza³ na obrazek i – o dziwo – potwierdzi³, ¿e kobieta z pewnoœci¹ jest Polk¹
i mo¿e wróciæ do ojczystego kraju.
Po Mszy œwiêtej nast¹pi³o z³o¿enie wieñców pod obeliskiem ks. Jerzego Popie³uszki, a nastêpnie przemarsz na Rynek, gdzie
oddano ho³d poleg³ym za Ojczyznê.
W uroczystoœciach tradycyjnie udzia³
wziêli zaproszeni goœcie: Pose³ na Sejm RP
Kazimierz Moskal z ma³¿onk¹, delegacja
samorz¹du powiatowego: delegacja s³u¿b
mundurowych:, Prawa i Sprawiedliwoœci,
TG Sokó³ z Ropczyc, Veolii Transport Podkarpacie, delegacje i poczty sztandarowe
NSZZ Solidarnoœæ, organizacji kombatanckich, szkó³, jednostek OSP. Gospodarzami
uroczystoœci byli: Burmistrz Sêdziszowa M³p.
Kazimierz Kie³b, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p. Bogus³aw Kmieæ,
Zastêpca Burmistrza El¿bieta Œwiniuch.

Rochy i Blues na estradzie w rynku.

W³adze samorz¹dowe Sêdziszowa M³p. przed obeliskiem ks. Jerzego Popie³uszki.

Uczestnicy uroczystoœci przed Ratuszem.
Trzeciomajowe œwiêto to jedno najradoœniejszych œwi¹t w naszym kalendarzu.
Wspominamy wspania³e dzie³o naszych
przodków: pierwsz¹ w Europie i drug¹ na
œwiecie ustawê zasadnicz¹, która, w za³o¿eniu jej twórców mia³a uratowaæ chyl¹c¹ siê
ku upadkowi Ojczyznê. I chocia¿ Rzeczpospolita ostatecznie musia³a ugi¹æ siê przed
si³¹ trzech armii zaborczych, to Konstytucja 3 Maja jest œwiadectwem wspania³ych
osi¹gniêæ myœli politycznej przywódców naszego narodu sprzed ponad dwóch wieków.
Od kilku lat po oficjalnych obchodach,
na scenie w Rynku odbywa siê „Majówka”,
podczas której sêdziszowianie mog¹ obejrzeæ wystêpy artystyczne. W tym roku na
estradzie zaprezentowa³a siê orkiestra dêta

WSK w Rzeszowie, Zespó³ Pieœni i Tañca
„Rochy” oraz Zespó³ Tañca Estradowego
„Blues”. „Rochy” wyst¹pi³y w Polonezie, tañcach œl¹skich i tañcach rzeszowskich. „Blues” zaprezentowa³ m.in. tañce dyskotekowe, sambê, walca angielskiego oraz salsê.
Gor¹ce, latynoskie rytmy rozgrza³y liczn¹
publicznoœæ.
Na zakoñczenie po³¹czone si³y „Rochów” i chóru Deo Optimo zaprosi³y wszystkich do wspólnego œpiewania piosenek wojskowych i pieœni patriotycznych.
„Majówka”, inauguruj¹ca sezon imprez
plenerowych w Sêdziszowie M³p. cieszy siê z
roku na rok coraz wiêkszym zainteresowaniem mieszkañców miasta i okolicy.
(b)

Fot. (4) B. Czapka
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Nie przechodŸ
obojêtnie!
Sytuacja, w jakiej znajduj¹ siê wspó³czesne rodziny nie nale¿y do ³atwych.
Musz¹ one zmagaæ siê z ró¿norodnymi przeciwnoœciami dotykaj¹cymi jej
cz³onków m.in. z: doœwiadczaniem przemocy ze strony najbli¿szych, problemem alkoholowym w rodzinie, trudnoœciami w pracy, bezrobociem,
k³opotami wychowawczymi, konfliktami w ma³¿eñstwie, chorob¹ najbli¿szych, rozwodem.
S¹ to doœwiadczenia, które odbieraj¹
nadziejê, powoduj¹ cierpienie oraz sprawiaj¹, ¿e cz³owiek nie czuje siê bezpieczny i
szczêœliwy. Wymagaj¹ one szybkiego podjêcia dzia³añ zmieniaj¹cych ten stan dyskomfortu. Problemy te, nie dotykaj¹ wy³¹cznie
tzw. rodzin patologicznych: w ró¿nym stopniu mog¹ dotyczyæ ka¿dej, tak¿e naszej rodziny. Ka¿da rodzina prze¿ywa dane trudnoœci na swój indywidualny sposób. Jedne
s¹ w stanie poradziæ sobie z problemami,
inne z kolei nie posiadaj¹ na tyle zasobów,
by móc siê z konkretn¹ trudnoœci¹ uporaæ.
Bardzo istotne jest mieæ œwiadomoœæ, i¿ problemy, które dotykaj¹ osobê nie tycz¹ siê
wy³¹cznie niej samej. Wrêcz przeciwnie:
dotycz¹ one wszystkich cz³onków rodziny,
zaœ szczególny wp³yw maj¹ na dorastaj¹ce w
niej dzieci. To, jakie bêd¹ one w doros³ym
¿yciu, zale¿y przede wszystkim od tego, w
jakiej rodzinie przysz³o im siê wychowywaæ,
gdy¿ to ona kszta³tuje wzorce zachowañ, po-

kazuje normy moralne, tworzy system wartoœci. To, jak w danej rodzinie zachowuj¹
siê doroœli wyznacza, jak w przysz³oœci bêd¹
siê zachowywa³y dzieci.
Je¿eli wydarzenia w ¿yciu przerastaj¹ rodzinê i nie potrafi ona sobie z nimi poradziæ
najbardziej skutecznym rozwi¹zaniem jest
zwrócenie siê o pomoc do instytucji, w których pracuj¹ osoby ze specjalistycznym wykszta³ceniem w zakresie pomagania innym.
Dzia³ania, jakie podejmuj¹ oni maj¹ charakter pomocy bezp³atnej, zapewniaj¹cej dyskrecjê i ukierunkowane s¹ na poprawê jakoœci
¿ycia osoby zg³aszaj¹cej siê, gdy¿ ka¿dy cz³owiek ma prawo do godnego bytu. Jedn¹ z takich instytucji jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach oraz dzia³aj¹cy
w jego strukturze Powiatowy Oœrodek Interwencji Kryzysowej w Lubzinie. Dane Oœrodka wskazuj¹, i¿ problemy, z jakimi najczêœciej
borykaj¹ siê osoby zg³aszaj¹ce siê po pomoc
dotycz¹ uwik³ania w przemoc domow¹ oraz

Fot. E. Bura

W polsk¹ tradycjê wros³y nabo¿eñstwa majowe, odprawiane pod przydro¿nymi kapliczkami.
W czasach, kiedy do koœcio³ów by³o zwykle daleko, w naszych okolicach rolnicy, po zakoñczeniu ciê¿kiej pracy,
chcieli uczciæ Matkê Koœcio³a i œpiewali Litaniê Loretañsk¹ niedaleko pól, pod polnym krzy¿em, figur¹, kapliczk¹. Gor¹cym propagatorem tych piêknych, maryjnych nabo¿eñstw by³ S³uga Bo¿y Jan Pawe³ II.
Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddzia³ w Sêdziszowie M³p., z inicjatywy m.in. pani Prezes Oddzia³u KSW Bogumi³y Stec- Œwiderskiej, w dniu 19.05. 2009
roku zorganizowa³o „II Majówkê œladami
kapliczek w urodziny Jana Paw³a II”. Ta coroczna uroczystoœæ odby³a siê na trasie Wi-
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œniowa- Pstr¹gowa Wola- Skrzynówki, Bentkówki- Brzezie- Freniszówki- Siedlisko Janczar. Niestety, ze wzglêdu na deszcz, samo
nabo¿eñstwo majowe odby³o siê w koœciele
pw. Józefa Robotnika w Pstr¹gowej, a poza
tym wszystko przebieg³o zgodnie z programem. Z naszej gminy udzia³ wziêli: m³odzie¿

w problem alkoholowy dotykaj¹cy rodzinê.
Choæ liczba osób korzystaj¹cych z pomocy
specjalistów roœnie z ka¿dym rokiem, mamy
œwiadomoœæ, i¿ nie s¹ to wszyscy wymagaj¹cy
wsparcia, porady lub te¿ innych dzia³añ ukierunkowanych na zmianê w³asnej sytuacji ¿yciowej. Wynikaæ to mo¿e z niewiedzy lub te¿ braku informacji, gdzie tak¹ pomoc mo¿na uzyskaæ. Chc¹c wyjœæ naprzeciw problemom, z
jakimi borykaj¹ siê rodziny naszego powiatu
w najbli¿szym czasie na jego terenie rozpocznie siê realizacja opracowanego przez PCPR
projektu pt. „Wiemy wiêcej, dzia³amy skuteczniej”, który powsta³ w ramach rz¹dowego
programu ograniczania przestêpczoœci i antyspo³ecznych zachowañ „Razem Bezpieczniej” na rok 2009. Projekt ten ma na celu
przede wszystkim ograniczenie zjawiska przemocy domowej. Udzia³ w nim pozwoli wszystkim mieszkañcom naszego powiatu poszerzyæ
wiedzê na temat zjawiska przemocy oraz zdobyæ informacje odnoœnie placówek œwiadcz¹cych pomoc w tym zakresie, co w konsekwencji umo¿liwi prze³amanie bariery powsta³ej
wokó³ zjawiska przemocy domowej, skonstruowanej m.in. z mitów, wstydu, niewystarczaj¹cej œwiadomoœci oraz stale obni¿aj¹cego siê
poziomu wra¿liwoœci spo³ecznej.
Mamy nadziejê, ¿e osoby, które doœwiadczaj¹ przemocy b¹dŸ s¹ jej œwiadkami, bêd¹
mia³y wiêcej odwagi, by podj¹æ dzia³ania
maj¹ce na celu zmianê swojej lub czyjejœ
sytuacji ¿yciowej.
Iwona Drozd
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Ropczycach
z Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. ks. Piotra Skargi, Zespo³u Szkó³ Zawodowych im.
prof. Karola Olszewskiego, przedstawiciele
sêdziszowskiego gimnazjum.
Zmêczeni kilkunastokilometrow¹ drog¹,
zadowoleni, rozœpiewani majówkowicze w
Siedlisku Janczar posilili siê gor¹c¹ zup¹, kie³bask¹, kaw¹, herbat¹, napili siê wody mineralnej i z napiêciem czekali na rozstrzygniêcie II Powiatowego Konkursu: Kiedy myœlê
Ojczyzna… Wyniki konkursu og³oszono w
obecnoœci pos³a na Sejm RP Kazimierza
Moskala i dyrektora Gimnazjum w Iwierzycach, Paw³a Stasiewicza.
Na konkurs wp³ynê³o 50 prac literackich,
123 prace plastyczne oraz 61 fotografii. Zainteresowanie przesz³o oczekiwania organizatorów, dlatego tym bardziej widz¹ celowoœæ takich dzia³añ.
Oto wyniki II Powiatowego Konkursu:
Kiedy myœlê Ojczyzna... pod patronatem
Starosty i pos³a na Sejm RP;
w kategorii literatura:
1. Beata Rogowska – Gimnazjum Sêdziszów
M³p.
2. Adrianna Sobecka – Gimnazjum Sêdziszów M³p.
3. Karolina Majka – LO Sêdziszów M³p.
wyró¿nienie: Sylwia Nawa³a – Publiczne
Gimnazjum w Ostrowie
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w kategorii praca plastyczna:
1. Agnieszka Ja³owiec – LO Sêdziszów M³p.
2. Piotr G¹sior – Gim. nr 1 w Ropczycach
3. Marta Krawczyk – Gimnazjum im. Jana
Paw³a II w Iwierzycach
wyró¿nienia:
1. £ukasz Róg – Publiczne Gimnazjum w
Ostrowie
2. Tomasz Pawe³ek – Gimnazjum nr 1 w
Ropczycach
w kategorii fotografia:
1. Kinga Wojna – LO Sêdziszów M³p.
2. Kinga G¹tarska – Gimnazjum Sêdziszów M³p.

3. Rados³aw Napora – ZSZ Sêdziszów M³p.
wyró¿nienia:
1. Patrycja Szpara – LO Sêdziszów M³p.
2. Marcelina Marchut – Publiczne Gimnazjum w Ostrowie.
Organizatorzy: KSW/O Sêdziszów M³p.
oraz Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Iwierzycach, ksiê¿a z parafii Nockowa i Sêdziszów M³p., przewodnik PTTK pan Zygmunt
Solarski, wszyscy opiekunowie, wychowawcy, rodzice i ponad 300. uczestników serdecznie dziêkuj¹ sponsorom, którzy sfinansowali koszty poczêstunku:

1. Panu W³odzimierzowi Beresiowi, w³aœcicielowi Zak³adu Wyrobów Piekarniczych
w Sêdziszowie M³p
2. Pani prezes Franciszce Bogdan z Gospodarstwa Rolnego w Górze Ropczyckiej
3. Panu S³awomirowi Stecowi, w³aœcicielowi
Siedliska Janczar w Pstr¹gowej
i tym, którzy patronowali imprezie (Panu Staroœcie Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego
Józefowi Rojkowi oraz pos³owi na Sejm RP
Kazimierzowi Moskalowi za okazan¹ pomoc
oraz ufundowanie nagród dla uczestników).
MM

Zawody wêdkarskie w Cierpiszu

Fot. Arch. SP w Czarnej Sêdz.

Tradycj¹ ju¿ sta³y siê organizowane dwa razy w
roku zawody wêdkarskie dla szkó³ podstawowych
i gimnazjów powiatu ropczycko-sêdziszowskiego.
Tak wiêc i w tym roku w dniu 16 maja 2009 r. na
zbiorniku wodnym w Cierpiszu odby³y siê miêdzyszkolne sp³awikowe zawody wêdkarskie.
Zawody organizowane by³y przez
„Uczniowsk¹ Szkó³kê Wêdkarsk¹” dzia³aj¹c¹
przy Szkole Podstawowej w Czarnej Sêdziszowskiej przy wspó³pracy z Miejsko-Gminnym Ko³em Wêdkarskim nr 26 w Sêdziszowie Ma³opolskim. Zarówno nastroje uczestników jak i pogoda towarzysz¹ca rywalizacji
uczniów by³a „wyœmienita”. Zawody by³y rozgrywane od godziny 9:00 do 12:00.
W rywalizacji udzia³ bra³y nastêpuj¹ce
szko³y: SP Czarna i Gimnazjum w Czarnej,
SP Borek, SP Góra Ropczycka, SP i Gimnazjum w Kamionce, SP Wolica Piaskowa, SP
nr 2 i SP nr 3 w Sêdziszowie M³p., oraz Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.

Wszystkie szko³y wystawi³y ³¹cznie 12 dru¿yn 3 osobowych. Poza klasyfikacj¹ startowa³o równie¿ kilku uczniów. Po sygnale koñcz¹cym zawody odby³o siê oczekiwane przez
uczestników z niecierpliwoœci¹ wa¿enie z³owionych ryb. W trakcie ustalania klasyfikacji przez sêdziów zawodów (indywidualnej i
dru¿ynowej), uczestnicy i ich opiekunowie
zostali poczêstowani gor¹cym posi³kiem
przygotowanym w SP w Czarnej. Po posi³ku
odby³o siê uroczyste wrêczenie cennych
pucharów oraz nagród rzeczowych.
Klasyfikacja indywidualna:
1. Dariusz Siwiec (Gim. Sêdziszów M³p) – 750g
2. Adrian G³owacki (SP nr 2 Sêdziszów M³p) – 720g
3. Szymon Iwan (SP nr 2 Sêdziszów M³p) – 560g
4. Aleksandra Wójcik (SP Góra Ropczycka) – 500g
5. Aneta Zawisza (Gim. Czarna Sêdz.) – 440g
6. Dominik Filipek (SP Wolica Piaskowa) – 320g
7. Dominik Siwiec (SP nr 2 Sêdziszów M³p) – 220g
8. Adrian B¹kowski (SP nr 3 Sêdziszów M³p) – 200g
9. £ukasz Kot (Gim. Czarna Sêdz.) – 130g
10. Karol Sarama (Gim. Czarna Sêdz.) - 120g

Klasyfikacja dru¿ynowa:
1. SP nr 2 Sêdziszów M³p.
2. Gim. w Sêdziszowie M³p.
3. Gim. w Czarnej Sêdz.
Puchar i nagrodê za najwiêksz¹ rybê
zawodów o masie 220g otrzyma³a Aleksandra Wójcik.
Za pomoc w organizacji, sponsoringu
nagród i przeprowadzeniu zawodów serdeczne podziêkowania dla starosty pana J.
Rojka, burmistrza Sêdziszowa Ma³opolskiego pana Kazimierza Kie³ba, sêdziów zawodów, Miejsko-Gminnego Ko³a Wêdkarskiego nr 26 w Sêdziszowie M³p. z panem prezesem A. Ku³akiem na czele, opiekunów i
uczestników zawodów oraz telewizji miejskiej w Sêdziszowie M³p.
Z wêdkarskim pozdrowieniem
„Wodom Czeœæ”
– opiekun Szkó³ki Wêdkarskiej:
Artur Starczewski
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PANI KATARZYNA PISZCZYK UKOÑCZY£A 100-LAT
23 maja 2009 r. Pani Katarzyna
Piszczyk, mieszkanka Wolicy £ugowej obchodzi³a uroczyœcie swoje
100 urodziny.

zmar³y na cholerê, w roku 1948
urodzi³a syna Hieronima. M¹¿
Pani Katarzyny zmar³ w 1998 r., a
jedyny syn w 2000 r.
Szanowna Jubilatka mieszka
obecnie w swoim domu wraz z
Jubileusz rozpoczêto msz¹
wnuczk¹ Halin¹ i jej rodzin¹, któœw. odprawion¹ przez ks. Marrzy na co dzieñ opiekuj¹ siê babka Kêdziora, w namiocie wojci¹. Pani Katarzyna ma dwoje
skowym, specjalnie postawiownucz¹t i szeœcioro prawnucz¹t,
nym na tê okolicznoœæ obok
cieszy siê dobrym jak na swój wiek
domu p. Piszczyk. We mszy i urozdrowiem, jak sama twierdzi miaczystoœciach uczestniczyli wnu³a „ciê¿kie ¿ycie, bo by³a straszna
ki, prawnuki, rodzina i s¹siedzi
bieda”, najchêtniej opowiada o laJubilatki, mieszkañcy Wolicy
tach II wojny œwiatowej a w trak£ugowej oraz przedstawiciele
cie przyjmowania ¿yczeñ bardzo
samorz¹du gminnego na czele
Gratulacje Jubilatce sk³ada Zastêpca Burmistrza Pani El¿bieta Œwiniuch. Fot. Arch. UM
chcia³a poca³owaæ ksiêdza.
z Z-c¹ Burmistrza – Pani¹ El¿Szanownej Jubilatce ¿yczymy
biet¹ Œwiniuch, którzy z³o¿yli Pani KatarzyFranciszka i Magdaleny Jakubków. W 1934
zdrowia na dalsze lata oraz mi³oœci i szacunnie gratulacje, ¿yczenia, kwiaty i upominki.
r. wysz³a za m¹¿ za Stanis³awa Piszczyka. W
ku od najbli¿szych!
Pani Katarzyna Piszczyk urodzi³a siê 23
latach II wojny œwiatowej urodzi³a trzy córJan Maroñ
maja 1909 r. w Wolicy £ugowej, jako córka
ki, które niestety w wieku niemowlêcym
Sekretarz Gminy Sêdziszów M³p.

VI GMINNY PRZEGL¥D PIOSENKI NIEMIECKOJÊZYCZNEJ
Dwudziestego czwartego kwietnia 2009 r. w Szkole Podstawowej w Bêdziemyœlu odby³ siê VI Gminny Przegl¹d Piosenki Niemieckojêzycznej. Konkurs przeznaczony by³ dla uczniów szkó³ podstawowych, w których prowadzona jest nauka jêzyka niemieckiego. Organizatorem przegl¹du by³a
nauczycielka jêzyka niemieckiego – Ewa Lasoñ.
W konkursie zosta³o zaprezentowanych
16 piosenek w jêzyku niemieckim. Przegl¹d
mia³ charakter miêdzyszkolnej prezentacji.
Uczniowie, œpiewaj¹c niemieckie piosenki,
dzielnie pokonywali trudnoœci jêzykowe i
tremê towarzysz¹c¹ wystêpom przed publicznoœci¹ oraz œwietnie siê bawili.
Jury, w sk³adzie: Bo¿ena Ciepielowska –
nauczycielka jêzyka niemieckiego, Agnieszka
Gwi¿d¿-Szpara – nauczycielka jêzyka niemieckiego oraz El¿bieta Leniart – nauczycielka
muzyki, ocenia³o piosenki w dwóch kategoriach: solista i zespó³. Po wys³uchaniu 8 solistów i 8 zespo³ów wy³oniono zwyciêzców:
Kategoria soliœci:
I miejsce – Tomasz Pichla ze Szko³y Podstawowej w Borku Wielkim
II miejsce – Kamila Wójcik ze Szko³y
Podstawowej w Boreczku
III miejsce ex aequo - Antonina ObozAdaœ oraz Karolina Lorenc ze Szko³y Podstawowej w Bêdziemyœlu.
Kategoria zespo³y:
I miejsce – zespó³ muzyczny w sk³adzie:
Iwona £agowska, Kamila Sroka, Sylwia Œwider, Kamila Wójcik ze Szko³y Podstawowej
w Boreczku
II miejsce – zespó³ muzyczny w sk³adzie:
Karolina Lorenc, Martyna Mita, Antonina
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Tomasz Pichla ze Szko³y Podstawowej w Borku Wielkim – laureat I miejsca w kategorii soliœci.

Zespó³ ze Szko³y Podstawowej w Boreczku – laureaci I miejsca w kategorii zespo³y.

SPONSORZY KONKURSU:
GOETHE INSTITUT Z KRAKOWA
KONSULAT GENERALNY REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC Z KRAKOWA
Wydawnictwo PWN
Wydawnictwo WSiP
Urz¹d Miejski w Sêdziszowie M³p.
Oboz-Adaœ, Magdalena Strêk, Monika Szperka ze Szko³y Podstawowej w Bêdziemyœlu
III miejsce – zespó³ muzyczny w sk³adzie:
Dominika Bielak, Diana Kozak, Adrianna
Ocytko, Patrycja Paœciak, Wioletta Œwider ze
Szko³y Podstawowej w Borku Wielkim.
Specjalne wyró¿nienie otrzyma³ zespó³
muzyczny ze Szko³y Podstawowej w Bêdziemyœlu w sk³adzie: Joanna Bocheñska, Klaudia Ch³opek, Magdalena Kozdêba, Natalia
Miga³a, Sylwia Puty³o oraz zespó³ ze szko³y
Podstawowej w Boreczku w sk³adzie: Iwona
Ferfecka, Ksawery Czapor, Kamil Kasprzyk,
Joanna Rak, Maria Siwiec.
Laureaci przegl¹du otrzymali pami¹tko-

we dyplomy oraz cenne nagrody w postaci
s³owników, albumów, artyku³ów elektronicznych i artyku³ów biurowych. Pozostali
uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne upominki ufundowane przez hojnych sponsorów, którym serdecznie dziêkujemy.
Sk³adamy równie¿ serdeczne podziêkowania nauczycielkom ze Szko³y Podstawowej
w Bêdziemyœlu: Marii Drozd, Dorocie ObozAdaœ, Danucie Dar³ak, Iwonie Maœ, które aktywnie w³¹czy³y siê w organizacjê konkursu.
Du¿e brawa nale¿¹ siê tak¿e mamom z Rady
Rodziców, które przygotowa³y smaczny poczêstunek dla uczestników oraz zaproszonych goœci.
Tekst i zdjêcia: Ewa Lasoñ
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Zdegradowani, ale wygrywaj¹
Pi³karze Lechii stracili ju¿ szansê na utrzymanie w IV lidze, jednak ¿egnaj¹ siê z ni¹ z honorem.
W œrodê, 20 maja, w derbach powiatu sêdziszowianie pokonali B³êkitnych Ropczyce 2:0.
By³o to trzecie zwyciêstwo Lechii na wiosnê i drugie pod rz¹d na swoim boisku. Wczeœniej w Sêdziszowie poleg³a Kolbuszowianka.
Du¿¹ wartoœæ ma tak¿e punkt zdobyty na liderze z Sanoka w zaleg³ym meczu, rozegranym 29 kwietnia. Kolejny punkt dopisali sobie
Lechici po meczu z Czuwajem Przemyœl, choæ
w tym wypadku zawodnicy i kibice z pewnoœci¹ liczyli na wiêcej. Fatalnie wypad³a nato-

miast wyprawa do Niska, gdzie Lechia wyraŸnie uleg³a Soko³owi, pomimo, ¿e od 15 minuty gra³a w przewadze, po czerwonej kartce
dla jednego z zawodników gospodarzy.
Do koñca sezonu pozosta³o cztery mecze. Miejmy nadziejê, ¿e sêdziszowianie zdobêd¹ jeszcze kilka punktów, które pozwol¹
im opuœciæ ostatnie miejsce w tabeli.
(b)

Kolejka 17 – 29 kwietnia (zaleg³y z 21 marca):
Lechia – Stal Sanok 0:0
Kolejka 23 – 2 maja: Lechia – Czuwaj Przemyœl 1:1
1-0 Pazdan (55), 1-1 Folwarski (62)
Kolejka 24 – 9 maja: Lechia – Kolbuszowianka 2:0
1-0 Pazdan (45), 2-0 Pazdan (90+1)
Kolejka 25 – 16 maja: Sokó³ Nisko – Lechia 3:1
1-0 Skiba (7), 2-0 Lebioda (27), 2-1 Idzik (32-wolny),
3-1 Kaczmarczyk (82)
Kolejka 26 – 20 maja: Lechia – B³êkitni Ropczyce 2:0
1-0 Pazdan (71) 2-0 Potwora (90+1)

Igrzyska
m³odzie¿y
szkolnej
W ramach Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej w dniu
6.05.2009 na stadionie „Lechii” w Sêdziszowie
M³p. odby³y siê gminne eliminacje w dru¿ynowym trójboju i czwórboju lekkoatletycznym.
Do rywalizacji zg³osi³o swoje reprezentacje 11 szkó³ podstawowych w tym 75 dziewcz¹t i 86 ch³opców. W porównaniu do lat
ubieg³ych liczba uczestników jest malej¹ca.
Mimo ni¿u, który dotyka wszystkie szko³y
naszej gminy nale¿a³oby zastanowiæ siê nad
zwiêkszeniem aktywnoœci ruchowej naszej
m³odzie¿y i pobudzanie do wypoczynku
czynnego. Trzeba wyró¿niæ wszystkie pere³ki, które zab³ysnê³y na ostatnich zawodach
swoim niew¹tpliwym talentem.
Dwie najlepsze reprezentacje awansowa³y do eliminacji powiatowych.
Wyniki rywalizacji w trójboju dziewcz¹t:
I. SP Wolica Piaskowa ____________ 380 pkt.
II. SP nr 2 Sêdziszów M³p. _____________ 340
III. SP nr 3 Sêdziszów M³p. _____________ 292
III. SP Czarna Sêdz. __________________ 292
IV. SP Klêczany ____________________ 265
V. SP Zagórzyce Dln. ________________ 241
VI. SP Krzywa _____________________ 172
VII. SP Kawêczyn ___________________ 165
VIII. SP Bêdziemyœl ___________________ 127
Najlepsze indywidualne wyniki:
1.Agata Wojton (SP Wolica Piaskowa) 122pkt
2.Agata Bajorska (SP nr 2 Sêdziszów M³p.) 112pkt
3.Sylwia Przydzia³ (SP Wolica Piaskowa) 105pkt
Wyniki rywalizacji w trójboju ch³opców:
I. SP Klêczany _________________ 307 pkt.
II. SP Bêdziemyœl ___________________ 301
III. SP Czarna Sêdz. __________________ 258
IV. SP Wolica _____________________ 257

IV.
V.
V.
VI.

SP nr 2 Sêdziszów M³p. _____________ 257
SP nr 3 Sêdziszów M³p. _____________ 256
SP Krzywa _____________________ 256
SP Kawêczyn ____________________ 62
Najlepsze indywidualne wyniki:
1. Micha³ Janda (SP Bêdziemyœl) 103 pkt.
2. Mateusz Jakubowski (SP Klêczany) 88 pkt.
3. Maciej Babiarz (SP Klêczany) 85 pkt.
Wyniki rywalizacji w czwórboju dziewcz¹t:
I. SP Czarna Sêdz. _______________ 861 pkt.
II. SP Zagorzyce Dln. ________________ 746
III. SP Zagorzyce Grn. ________________ 687
IV. SP nr 3 Sêdziszów M³p ______________ 677
IV. SP Bêdziemyœl ___________________ 618
V. SP Krzywa _____________________ 569
Najlepsze indywidualne wyniki:
1. Joanna Zawadzka (SP Czarna Sêdz.) 228 pkt.
2. Wioletta Róg SP (Zagorzyce Grn.) 191pkt.
3. Gabriela Czapka (SP Czarna Sêdz.) 184 pkt.
Wyniki rywalizacji w czwórboju ch³opców:
I. SP Klêczany _________________ 844 pkt.
II. SP Czarna Sêdz. __________________ 781
III. SP Zagorzyce Dln. ________________ 774
IV. SP nr 3 Sêdziszów M³p ______________ 689
V. SP Zagorzyce Grn. ________________ 660
VI. SP Boreczek ____________________ 652
VII. SP Krzywa _____________________ 627
VIII. SP nr 2 Sêdziszów M³p. _____________ 475
Najlepsze indywidualne wyniki:
1. Patryk Kocur (SP Klêczany) ___________ 286 pkt.
2. Arkadiusz Czapka (SP Klêczany) ________ 189 pkt.
3. Mateusz Siwiec (SP Zagorzyce Dln.) ______ 185 pkt.

Fot. Arch. SP w Czarnej Sêdz.

W Czarnej Sêdziszowskiej w dniu 14.05.2009.
odby³y siê zawody sportowe dla dzieci klas I-III
pod nazw¹ „Baw siê z nami”.
Do rywalizacji zg³osi³o swoje reprezentacje
4 szko³y. Ka¿da reprezentacja sk³ada³a siê z
oœmiu zawodników plus dwóch rezerwowych (5 dziewczynek i 5 ch³opców). Dzieci
startowa³y w siedmiu konkurencjach rozwijaj¹cych podstawowe cechy motoryczne
dzieci: szybkoœæ, zwinnoœæ, skocznoœæ wytrzyma³oœæ. Najlepsz¹ ekip¹ okaza³a siê dru¿yna gospodarzy, która do ostatniej konkurencji rywalizowa³a ze szko³¹ z Borku Wlk.
w walce o pierwsze miejsce. Wszyscy uczestnicy zawodów wykazali siê du¿¹ sprawnoœci¹ i walecznoœci¹ dodatkow¹ cech¹ prawdziwego sportowca. Po og³oszeniu wyników
radoœæ zwyciêzców by³a ogromna.
Wyniki zawodów:
I. SP Czarna Sêdz.
III. SP Bêdziemyœl
II. SP Borek Wlk.
IV. SP Kawêczyn
Opracowa³: Grzegorz Wolak
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