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Pomoc dla powodzian!
PowódŸ, która 25 czerwca dotknê³a gminy Wielopole Skrzyñskie i Ropczyce, zala³a pó³tora tysi¹ca domów i mieszkañ. Wiele rodzin straci³o
dorobek ca³ego ¿ycia. Zniszczone zosta³y meble, odzie¿, sprzêty domowe, naruszone konstrukcje wielu budynków.
W centrum Ropczyc ca³kowitemu zniszczeniu uleg³y towary w wielu sklepach.
Run¹³ mur, otaczaj¹cy koœció³ parafialny,
woda wdar³a siê do wnêtrza œwi¹tyni.
Jak stwierdzi³ proboszcz Jan Delekta, takiej powodzi nie by³o w ca³ej 600-letniej historii ropczyckiego koœcio³a.
¯ywio³ wyrywa³ p³aty asfaltu z ulic, przewraca³ lampy, porywa³ samochody.
Wielu mieszkañców musia³o opuœciæ
swoje domy, korzystaj¹c z pomocy stra¿aków i wojska.
W pi¹tek Ropczyce odwiedzili Minister
z Kancelarii Prezydenta RP W³adys³aw Stasiak oraz Minister Spraw Wewnêtrznych i
Administracji Grzegorz Schetyna. Obaj panowie zadeklarowali pomoc w usuwaniu
skutków powodzi.
Ka¿dy mo¿e w³¹czyæ siê w akcjê pomocy dla powodzian wp³acaj¹c pieni¹dze na
konto Caritas Diecezji Rzeszowskiej 96
1020 4391 0000 6902 0002 2616 z dopiskiem:
PowódŸ, b¹dŸ przekazuj¹c dary rzeczowe.
Meble, ubrania i ¿ywnoœæ mo¿na przywoziæ do Urzêdu Miasta i Gminy w Ropczycach, a tak¿e do Urzêdu Gminy w Wielopolu Skrzyñskim.
5 lipca, w niedzielê, po ka¿dej Mszy œw.
w Diecezji Rzeszowskiej przeprowadzona
zostanie przez Caritas zbiórka do puszek
na rzecz powodzian.
Pomoc s¹siadom deklaruje tak¿e sêdziszowski samorz¹d oraz Miejsko-Gminny
Oœrodek Kultury w Sêdziszowie M³p.
(-)

Ropczyce dzieñ po powodzi.

2

Fot. Arch.

Nr 6 (145) 30 czerwca 2009 r.

Oddzia³ neurologii
w Szpitalu Powiatowym
w Sêdziszowie otwarty
1 czerwca uroczyœcie otwarto oddzia³ neurologiczny w Szpitalu Powiatowym im. Ojca Pio w
Sêdziszowie M³p. Przygotowanie oddzia³u kosztowa³o prawie 1,5 mln z³otych.
W uroczystoœci udzia³ wziêli m.in.: parlamentarzyœci, przedstawiciele Wojewody i
Marsza³ka Województwa Podkarpackiego,
dyrektor Podkarpackiego Oddzia³u NFZ,
samorz¹dowcy, lekarze z s¹siednich szpitali.
Nowy oddzia³ poœwiêci³ proboszcz parafii w Sêdziszowie, ks. pra³at Stanis³aw Ryba.

Na oddziale od 1 czerwca zatrudnieni
s¹ specjaliœci w dziedzinie neurologii: dr
Zygmunt Dzija – ordynator, dr Grzegorz
Chomont i dr Marek Nowak.
Trwaj¹cy pó³ roku remont pomieszczeñ
szpitalnych pozwoli³ przygotowaæ szeœæ sal
chorych dla 26 pacjentów, gabinet zabiegowy, gabinet lekarski, pokój badañ i dy¿urkê
pielêgniarek. Wykonano tak¿e nowe zaplecze sanitarne, magazynowe, administracyjno-socjalne i diagnostyczne.
(-)

GMINNE INWESTYCJE

Rozbudowa czêœci dydaktycznej Szko³y
Podstawowej w Borku Wielkim wraz z budow¹ sali gimnastycznej:
- budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym (konstrukcja stalowa szkieletowa)
- monta¿ instalacji wod-kan, c.o., elektrycz-

Przebudowa trybun wraz z budow¹ zadaszenia na stadionie klubu sportowego
„Lechia Sêdziszów” w Sêdziszowie Ma³opolskim – etap II: monta¿ konstrukcji stalowej
zadaszenia, pokrycie blach¹ stalow¹ trape-

nej, wentylacji mechanicznej,
- termomodernizacja budynku starej szko³y
(wymiana okien, docieplenie œcian tynkiem elewacyjnym, docieplenie stropów)
- przebudowa i modernizacja starej kot³owni
Koszt inwestycji: 2 292 064,62 z³.

zow¹. Gabaryty zadaszenia: d³ugoœæ 79,70m,
szerokoœæ 9,99 m, wysokoœæ ram w kalenicy
7,46 m.
(ci¹g dalszy na str. 4)

Festiwal
Podkarpackich
Smaków
W niedzielê, 21 czerwca, w Górnie odby³y siê III Targi ¯ywnoœci Tradycyjnej „Festiwal Podkarpackich Smaków”. Wœród 84
wystawców nie zabrak³o tak¿e gospodyñ z
naszej gminy. Co istotne, nie wróci³y z Górna z pustymi rêkami.
Nagrody III Targów ¯ywnoœci Tradycyjnej „Festiwal Podkarpackich Smaków”
otrzyma³y m.in.
· W kategorii „Najsmaczniejsze” oleje i
t³uszcze (mas³o, margaryna itp.): Stowarzyszenie Gospodyñ Wiejskich Wolica Piaskowa za „Mas³o koperkowe”
· W kategorii „Najsmaczniejsze” gotowe
dania i potrawy: Anna Przydzia³ – KGW
Zagorzyce za „Zupê z Kuroniem” i równorzêdnie „Szkodnianki” ze Szkodnej za
„Barszcz znakomity”.
Potrawy i wyroby ocenia³a komisja w
sk³adzie: prof. dr hab. in¿. Leszek WoŸniak
– Politechnika Rzeszowska Katedra Przedsiêbiorczoœci, Zarz¹dzania i Ekoinnowacyjnoœci, Bogus³aw Kmieæ – Zastêpca
Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Œrodowiska Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Podkarpackiego, Jerzy Szczepañski
– Dyrektor Podkarpackiego Wojewódzkiego
Inspektoratu Jakoœci Handlowej Artyku³ów
Rolno –Spo¿ywczych, Kazimierz Smolak –
Prezes Zak³adów Miêsnych SMAK-GÓRNO
w Górnie, Artur Zamorski – Kierownik Oddzia³u Higieny ¯ywnoœci i ¯ywienia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie, Anna Tomczyk – Redaktor TVP3 Rzeszów, Bogus³aw Kida – Zastêpca Burmistrza Urzêdu Gminy i Miasta w
Soko³owie Ma³opolskim.
Inf. w³asna

Nowy gwardian
sêdziszowskiego
klasztoru
Z dniem 1 lipca
nastêpuje zmiana
na stanowisku gwardiana klasztoru oo.
Kapucynów w Sêdziszowie M³p. Ojca
Micha³a Drausa,
który po siedmiu latach pobytu w SêdziFot. www.kapucyni.kraszowie , w tym szeœciu
kow.pl
jako gwardian, decyzj¹ w³adz zakonnych przeniesiony zosta³ do
domu zakonnego w Nowej Soli, zast¹pi o.
Janusz Pa³ka. Nowy gwardian pochodzi z
okolic Boles³awca, ostatnio pracowa³ jako
wychowawca w Wy¿szym Seminarium Duchownym i opiekun junioratu w Krakowie.
(-)
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GMINNE INWESTYCJE
(ci¹g dalszy ze str. 3)

Remont drogi gminnej Krzywa - Porêby
Wykonawca: Przedsiêbiorstwo MOLTER Sp. z o.o., 36-060 G³ogów Ma³opolski, Rudna Ma³a 47b
Wartoœæ robót: 112 000,00 z³
Zakres robót: Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz
z obustronnym odmuleniem rowów na odcinku 750 mb.

Przebudowa ulicy Koœciuszki, Szkarpowej i Bednarskiej w Sêdziszowie M³p. – etap I przebudowa ul. Koœciuszki:
Wykonawca: Miejskie Przedsiêbiorstwo Dróg i Mostów Spó³ka
z o.o. w Rzeszowie
Wartoœæ robót: 645 000, 00 z³
Zakres robót: Przebudowa ulicy na d³ugoœci 300 mb polegaj¹ca
na rozebraniu istniej¹cej nawierzchni wraz z podbudow¹ i krawê¿nikami. Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z osadnikiem i separatorem z odprowadzeniem wód deszczowych do potoku Budzisz, przebudowa wodoci¹gu wraz z przy³¹czami. Wykonanie nowej konstrukcji ulicy poprzez wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowy z kruszywa ³amanego oraz
nawierzchni z masy mineralno-bitumicznych. Wykonanie równie¿
chodnik z kostki brukowej.

Rozbudowa i przebudowa budynku pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Sêdziszowie Ma³opolskim:
- rozbudowa i przebudowa istniej¹cego budynku,
- u³o¿enie placu i drogi z kostki brukowej,
- monta¿ ch³odni na zw³oki
Koszt inwestycji: 123 284,04 z³.
Opracowa³ G. Wrona

Selektywna zbiórka odpadów
W dniu 05.06.2009 r. podczas prezentacji artystycznych szkó³
odby³o siê wrêczanie nagród za udzia³ w pi¹tej edycji konkursu pt.
„Selektywna zbiórka odpadów” zorganizowanego przez Urz¹d Miejski w Sêdziszowie M³p. przy wspó³udziale Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. oraz Firmy Handlowo
– Us³ugowo – Transportowej „KAM” Andrzej Dziuba.
Konkurs odby³ siê w dniach od 15.04.2009 r. do 15.05.2009 r.
Wziê³y w nim udzia³ wszystkie przedszkola, szko³y podstawowe i gimnazja z terenu Gminy Sêdziszów M³p. Konkurs ten polega³ na selektywnej zbiórce odpadów takich jak: makulatura, szk³o bia³e (butelki i s³oiki), szk³o kolorowe (butelki i s³oiki), plastik (butelki
po napojach).
W tym roku we wszystkich
szko³ach zebrano 25 902 kg
makulatury, 21 937 kg szk³a
bia³ego, 3 926 kg szk³a kolorowego i 3 851 kg plastiku.
£¹cznie zebrano 55 616 kg posegregowanych odpadów.
Pierwsze miejsce zajê³a
Szko³a Podstawowa w Borku
Wielkim, drugie – Szko³a Podstawowa w Krzywej, trzecie –
Zespó³ Szkó³ w Wolicy PiaskoGratulacje od burmistrza dla uczniów z Borku
wej, a kolejne: Szko³a PodstaWielkiego za zwyciêstwo w konkursie.
wowa w Kawêczynie, Szko³a
Fot. J. Maroñ
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Podstawowa w Bêdziemyœlu, Szko³a Podstawowa w Boreczku.
Wszystkim pozosta³ym szko³om gratulujemy i dziêkujemy za
udzia³ w konkursie, ¿ycz¹c w kolejnych edycjach powodzenia
Robert Ocha³
Zestawienie wyników konkursu 2009
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W skali ca³ego kraju zdecydowanym zwyciêzc¹
wyborów do Parlamentu Europejskiego zosta³a
„Platforma Obywatelska”, natomiast w naszej
gminie zwyciê¿y³o „Prawo i Sprawiedliwoœæ”.
Frekwencja wyborcza w gminie Sêdziszów M³p.
wynios³a 23% (w 2004 r. - 25,4%), najwiêksz¹
zanotowano w obwodzie Nr 20 w Rudzie (Dom
Pomocy Spo³ecznej) i wynios³a tam 49%, dosyæ
licznie do wyborów poszli mieszkañcy miasta,
gdzie frekwencja œrednia z czterech lokali wyborczych wynios³a 29%. Najni¿sz¹ frekwencjê,
nie licz¹c obwodu w szpitalu, zanotowano w Krzywej – 14% i Czarnej – 16%.
W skali ca³ej gminy najwiêcej g³osów uzyska³y nastêpuj¹ce komitety wyborcze:
1. Lista Nr 10 – Prawo i Sprawiedliwoœæ 2181,
2. Lista Nr 2 – Polskie Stronnictwo Ludowe
– 732,
3. Lista Nr 9 – Platforma Obywatelska – 694,
4. Lista Nr 6 – SLD-UP – 181,
5. Lista Nr 8 – Prawica Rzeczypospolitej –
133.
Spoœród kandydatów do Parlamentu Europejskiego najwiêcej g³osów od mieszkañców
naszej gminy otrzymali:
1. Porêba Tomasz (PiS) – 1425,
2. Rygiel Wies³aw (PSL) – 414,
3. £ukacijewska El¿bieta (PO) – 318
4. Krzaklewski Marian (PO) - 264,
5. Janowski Mieczys³aw (PSL) – 241.
Na Podkarpaciu wyborcy najczêœciej g³osowali na:
1. Prawo i Sprawiedliwoœæ – 153.661,
2. Platforma Obywatelska – 107.092,
3. PSL – 45.685,
4. SLD-UP – 27.147,
5. Prawica RP – 11.136.
Indywidualnie w naszym województwie najwiêcej g³osów uzyskali:
1. Porêba Tomasz (PiS) – 85.475,
2. £ukacijewska El¿bieta (PO) – 60.011,
3. Go³ojuch Kazimierz (PiS) – 25.789,
4. Krzaklewski Marian (PO) – 25.393,
5. Janowski Mieczys³aw (PSL) – 18.354.

Wybory do Parlamentu Europejskiego - wyniki z terenu Gminy Sêdziszów M³p.

WYNIKI WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Kandydaci z naszego powiatu uzyskali w
województwie nastêpuj¹c¹ iloœæ g³osów:
Rygiel Wies³aw (PSL)– 2.870,
Karnecki Dariusz (Libertas) – 356.
W skali kraju cztery komitety wyborcze przekroczy³y wymagany próg i im przypad³y
mandaty eurodeputowanych:
1. Platforma Obywatelska – 44,43% - 25
mandatów,
2. Prawo i Sprawiedliwoœæ – 27,4% - 15 mandatów,
3. SLD-UP – 12,34% – 7 mandatów,
4. PSL – 7,01% - 3 mandaty.

Podkarpacie w Parlamencie Europejskim reprezentowaæ bêd¹:
TOMASZ PORÊBA; ma 36 lat, jest z wykszta³cenia historykiem, politologiem i dziennikarzem, od 2004 r. by³ rzecznikiem PiS w europarlamencie.
EL¯BIETA £UKACIJEWSKA; ma 43 lata, od 2001 r. do wyborów do PE by³a pos³ank¹ na
Sejm RP z list PO, w latach 1998-2001 by³a wójtem gminy Cisna.
Sekretarz Gminy - Jan Maroñ
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XXV Sesja Rady Miejskiej
Rada Miejska w Sêdziszowie M³p. XXV
Sesjê odby³a w dniu 3 czerwca 2009 r. W
porz¹dku obrad znalaz³o siê 19 uchwa³.
1. Uchwa³a w sprawie zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury technicznej na terenie gminy Sêdziszów M³p.”
Radni dokonali zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego polegaj¹cej na:
· zwiêkszeniu zakresu wykonania w 2009
r. zadania pn. „rozbudowa czêœci dydaktycznej Szko³y Podstawowej w Borku Wielkim wraz z budow¹ sali gimnastycznej” o roboty dodatkowe wynikaj¹ce z protoko³u koniecznoœci w kwocie 130.000 z³.
· rozszerzeniu programu o zadanie pn.
„ochrona zbiornika GZWP-425 poprzez budowê kanalizacji sanitarnej na
terenie Gminy Sêdziszów M³p., czêœæ II,
etap IV – budowa kanalizacji sanitarnej w Borku Wielkim, etap V – budowa
kanalizacji sanitarnej w Krzywej, etap
VI – budowa kanalizacji sanitarnej w
Kawêczynie Sêdz.” w latach 2009-2011
na ³¹czn¹ kwotê 13.277.264,85 z³.
2. Uchwa³a w sprawie zmiany uchwa³y nr
XXII/207/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w
sprawie bud¿etu gminy na 2009 r.
W bud¿ecie gminy na 2009 r. okreœlone
zosta³y limity wydatków na Wieloletni
Program Inwestycyjny pn. ”Rozwój infrastruktury technicznej na terenie Gminy
Sêdziszów M³p.” w wysokoœci 3.585.000
z³, w tym na zadania:
1) „rozbudowa czêœci dydaktycznej Szko³y Podstawowej w Borku Wielkim wraz
z budow¹ sali gimnastycznej” –
2.235.000 z³”.
2) „ochrona zbiornika GZWP-425 poprzez budowê kanalizacji sanitarnej
na terenie Gminy Sêdziszów M³p.,
czêœæ II – 1.350.000 z³, w tym;
· etap IV – budowa kanalizacji sanitarnej w Borku Wielkim – 200.000 z³,
· etap V – budowa kanalizacji sanitarnej w Krzywej – 700.000 z³,
· etap VI – budowa kanalizacji sanitarnej w Kawêczynie Sêdz. – 450.000 z³”.
3. Uchwa³a w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego.
Rada postanowi³a udzieliæ pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie
5.342 z³ dla Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego w Ropczycach z przeznaczeniem na dofinansowanie stanowiska pracy w Wydziale Komunikacji i Transportu
w Starostwie Powiatowym w Ropczycach
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– Zamiejscowy Referat Komunikacji w
Sêdziszowie M³p.
4. Uchwa³a w sprawie zmian w bud¿ecie
gminy na 2009 r.
I. Zwiêkszono dochody bie¿¹ce bud¿etu o
kwotê 23.200 z³, w tym z tytu³u:
2) dotacji celowej z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont dróg dojazdowych do gruntów
rolnych – 20.200 z³,
3) dochodów z tytu³u dzier¿awy w Szkole
Podstawowej w Klêczanach – 3.000 z³.
II. Zwiêkszono przychody bud¿etu o kwotê
358.992 z³ z tytu³u wolnych œrodków.
III.Zwiêkszono wydatki bie¿¹ce bud¿etu o
kwotê 179.262 z³ z przeznaczeniem na:
1) remont drogi dojazdowej do gruntów
rolnych Zagorzyce - Stankówka –
20.200 z³,
2) dotacjê celow¹ dla Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego na dofinansowanie stanowiska pracy w Zamiejscowym
Referacie Komunikacji w Sêdziszowie
M³p. – 5.342 z³,
3) remont Szko³y Podstawowej w Borku
Wielkim – 53.680 z³,
4) wykonanie skoczni w dal oraz zakup
sprzêtu sportowego w Szkole Podstawowej w Klêczanach - 3.000 z³,
5) likwidacje nieczynnych studni w Sêdziszowie M³p. i Górze Ropczyckiej –
39.040 z³,
6) obs³ugê cmentarza komunalnego w
Sêdziszowie M³p. – 58.000 z³.
IV. Zwiêkszono wydatki maj¹tkowe bud¿etu
o kwotê 202.930 z³ z przeznaczeniem na:
1) opracowanie dokumentacji na przebudowê budynku Oœrodka Sportu i
Rekreacji przy ul. Sportowej w Sêdziszowie M³p. – 7.930 z³,
2) utwardzenie placu manewrowego i
drogi dojazdowej p.po¿. do Szko³y
Podstawowej w Borku Wielkim –
65.000 z³,
3) rozbudowê czêœci dydaktycznej Szko³y Podstawowej w Borku Wielkim wraz
z budow¹ sali gimnastycznej – 130.000
z³.
5. Uchwa³a w sprawie zaci¹gniêcia zobowi¹zania w zakresie inwestycji o wartoœci przekraczaj¹cej kwoty ustalone w
bud¿ecie Gminy na 2009 r.
Postanowiono zaci¹gn¹æ zobowi¹zanie
ponad kwotê wydatków okreœlon¹ w bud¿ecie Gminy na 2009 r. w ³¹cznej kwocie 4.760.000 z³, w tym na:
- opracowanie dokumentacji na rozbudowê wraz z przebudow¹ Stacji Uzdatniania Wody w Sêdziszowie M³p. –
60.000 z³,
- budowê sieci wodoci¹gowej w Szkodnej – 4.700.000 z³.

6. Uchwa³a w sprawie zaci¹gniêcia zobowi¹zania wekslowego.
Wyra¿ono zgodê na wystawienie weksla
in blanco jako zabezpieczenia zwrotu
kwoty 456.000 z³ wraz z ewentualnymi odsetkami, pochodz¹cej z umorzenia czêœci po¿yczki, udzielonej na podstawie
umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej.
7. Uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody na
wyodrêbnienie funduszu so³eckiego w
2010 roku.
Rada Miejska postanowi³a o wyodrêbnieniu w bud¿ecie gminy na 2010 rok œrodków na fundusz so³ecki. Œrodki funduszu mog¹ byæ przeznaczone na realizacjê przedsiêwziêæ, które s¹ zadaniami w³asnymi gminy, s³u¿¹ poprawie warunków
¿ycia mieszkañców i s¹ zgodne ze strategi¹ rozwoju gminy.
8. Uchwa³a w sprawie ustalenia wysokoœci
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.
9. Uchwa³a w sprawie zatwierdzenia taryf
zbiorowego zaopatrzenia w wodê.
Rada Miejska zatwierdzi³a taryfy za wodê
z sieci wodoci¹gowej zasilanej przez ujêcie wody Wytwórni Filtrów „PZL – Sêdziszów”. Cena za 1m3 wody wynosiæ bêdzie
dla:
- gospodarstw domowych - 2,52 z³,
- gospodarstw domowych (odbiorców
bez zysku z uwagi na umowne uzgodnienia z dyrekcj¹ zak³adu – 2,30 z³,
- odbiorców pozosta³ych – 2,65 z³.
10.Uchwa³a w sprawie zatwierdzenia taryf
zbiorowego odprowadzania œcieków.
Na wniosek Wytwórni Filtrów „PZL – Sêdziszów” Rada zatwierdzi³a taryfê za œcieki odprowadzane do oczyszczalni œcieków Wytwórni Filtrów dla przemys³owych
odbiorców us³ug w wysokoœci 3,42 z³ za
1 m3.
11.Uchwa³a w sprawie zatwierdzenia taryf
zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania œcieków.
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Uchwa³¹ t¹ zatwierdzono taryfy za wodê
i œcieki przedstawione przez Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sêdziszowie M³p. w
wysokoœci:
1) za 1 m3 wody z sieci wodoci¹gowej zasilanej przez SUW dla;
- gospodarstw domowych – 2,73 z³,
- pozosta³ych odbiorców - 3,71 z³.
2) za 1 m3 œcieków odprowadzanych do
kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni
œcieków dla:
- gospodarstw domowych – 3,40 z³,
- pozosta³ych odbiorców – 4,80 z³.

14.Uchwa³a w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowoœci Borek Wielki.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowoœci Borek Wielki
obejmowa³ bêdzie obszar o powierzchni
oko³o 95 ha, po³o¿ony na pó³noc od koœcio³a w tej miejscowoœci.

12.Uchwa³a w sprawie przyst¹pienia do
zmiany Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Sêdziszów M³p.
Radni postanowili o przyst¹pieniu do
zmiany Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Sêdziszów M³p. dla obszarów po³o¿onych w Bêdziemyœlu, Borku
Wielkim i Czarnej Sêdziszowskiej.

15.Uchwa³a w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowoœci Borek Wielki.
Na podstawie tej uchwa³y sporz¹dzony
zostanie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowoœci Borek Wielki obejmuj¹cy dzia³kê nr 466
(by³e przedszkole) po³o¿on¹ przy drodze gminnej.

13.Uchwa³a w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowoœci Bêdziemyœl.
Rada Miejska postanowi³a o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w
miejscowoœci Bêdziemyœl dla obszaru o

16.Uchwa³a w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowoœci Czarna Sêdziszowska.
Na wniosek w³aœciciela dzia³ki nr 2443 i
dzia³ki 2444/2 po³o¿onych przy drodze
wojewódzkiej w Czarnej Sêdziszowskiej
Rada zdecydowa³a o przyst¹pieniu do

Redaguje:
st. sier¿.
Dominika Oleœ
– Oficer Prasowy
Komendanta
Powiatowego Policji
w Ropczycach
Pijany woŸnica
powozi³ zaprzêgiem
Ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu mia³ zatrzymany 4-go czerwca, w miejscowoœci Krzywa, 27-letni woŸnica. Mê¿czyzna powozi³ zaprzêgiem konnym
po drodze publicznej. Teraz stanie przed
s¹dem.
Przed godz. 16, do dy¿urnego ropczyckiej komendy zadzwoni³a kobieta informuj¹c, ¿e drog¹ biegn¹c¹ przez Krzyw¹ jedzie
zaprzêg konny, którym kieruje pijany woŸnica. Na miejsce udali siê policjanci z komisariatu w Sêdziszowie. Po dojechaniu do
wskazanej miejscowoœci zatrzymali do kontroli drogowej napotkany zaprzêg konny.
Podczas rozmowy z 27-letnim woŸnic¹ policjanci wyczuli od niego silny zapach alkoholu. Alkomat wykaza³ u mieszkañca gminy
Sêdziszów ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Mê¿czyzna t³umaczy³, ¿e przyjecha³ do Krzywej, aby uprawiaæ dzia³kê znajomych. Teraz odpowie za kierowanie zaprzêgiem konnym w stanie nietrzeŸwoœci
przed s¹dem karnym.

powierzchni oko³o 99 ha, po³o¿onego na
po³udnie od drogi krajowej Nr 4, w jej
bezpoœrednim s¹siedztwie, przy wschodniej granicy gminy.

sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowoœci Czarna Sêdziszowska,
17.Uchwa³a w sprawie zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowoœci Zagorzyce na lata
2009 – 2015.
Radni zatwierdzili plan odnowy miejscowoœci Zagorzyce, który jest dokumentem
koniecznym do ubiegania siê o œrodki
unijne w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
18.Uchwa³a w sprawie rozwi¹zania „Sêdziszowskiego Towarzystwa Budownictwa
Spo³ecznego Sp. z o.o. w Sêdziszowie
M³p.”
Rada Miejska postanowi³a rozwi¹zaæ Sêdziszowskie Towarzystwo Budownictwa
Spo³ecznego Sp. z o.o. w Sêdziszowie M³p.
19.Uchwa³a w sprawie rozpoznania skargi
Pana Rafa³a Mas³yka.
Radni postanowili uznaæ za bezzasadn¹
skargê Pana Rafa³a Mas³yka na dzia³alnoœæ Burmistrza Sêdziszowa M³p. w zwi¹zku z przewlek³ym za³atwianiem sprawy
dotycz¹cej wydania decyzji o warunkach
zabudowy przekazan¹ do rozpoznania
Radzie Miejskiej w Sêdziszowie M³p. przez
Wojewodê Podkarpackiego.
Biuro Rady Miejskiej
w Sêdziszowie M³p.

SÊDZISZOWSKA
KRONIKA POLICYJNA

Wydostali siê
z ton¹cego samochodu
Wieczorna przeja¿d¿ka „ma³ym fiatem”
zakoñczy³a siê dla trzech m³odych mê¿czyzn
w zbiorniku wodnym w Czarnej Sêdziszowskiej. „Maluch” poszed³ na dno, na szczêœcie kierowcy i pasa¿erom uda³o siê wydostaæ z pojazdu.
(ci¹g dalszy na str. 8)
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SÊDZISZOWSKA
KRONIKA POLICYJNA

cza wykona³a oglêdziny miejsca tego wypadku. Funkcjonariusze sprawdzili równie¿ stan
trzeŸwoœci kierowcy. By³ trzeŸwy.

(ci¹g dalszy ze str. 7)

Ochroniarze ujêli pijanego kierowcê
Na uznanie zas³uguje postawa ochroniarzy z klubu „Galeon” w Kawêczynie.
Uniemo¿liwili oni jazdê pijanemu kierowcy
opla, a nastêpnie przekazali w rêce Policji.
Tu¿ po pó³nocy, z soboty na niedzielê (tj.
13/14.06.2009r.), w Kawêczynie jeden z ochroniarzy klubu „Galeon” poinformowa³ Policjê
o ujêtym przez nich nietrzeŸwym kierowcy opla
astry. Kiedy pod dyskotekê przyjecha³ policyjny
patrol, funkcjonariusze ustalili, ¿e 19-latek „pilnowany” przez jednego z pracowników klubu,
kilkakrotnie wje¿d¿a³ na parking z piskiem
opon. To wzbudzi³o podejrzenia ochroniarzy,
¿e kierowcy opla mo¿e byæ nietrzeŸwy. Ochroniarze udaremnili mu dalsz¹ jazdê i powiadomili Policjê. Funkcjonariusze sprawdzili stan
trzeŸwoœci 19-latka. Okaza³o siê, ¿e ma 0,8 promila alkoholu w organizmie. Stró¿e prawa zatrzymali kierowcy prawo jazdy.
Udaremnianie przez obywateli jazdy pijanym kierowcom, zas³uguje na uznanie i podziêkowanie. Niestety pomimo naszych apeli o nie

Jak ustalili wstêpnie policjanci, trzech
mieszkañców gminy Sêdziszów Ma³opolski,
postanowi³o wieczorem, 07.06.2009 r., „porajdowaæ” fiatem 126p w okolicy zbiornika wodnego w Czarnej. W pewnym momencie, 19letni kierowca najprawdopodobniej straci³ panowanie nad samochodem i wjecha³ do stawu. Samochód poszed³ na dno. Na szczêœcie
kierowca i dwaj pasa¿erowi zdo³ali wydostaæ z
ton¹cego pojazdu. Nic im siê nie sta³o.
Na miejsce przyjecha³a Policja oraz stra¿
po¿arna. Policjanci przeprowadzili oglêdziny miejsca zatopienia fiata oraz przes³uchali jednego z pasa¿erów. Ustalili równie¿, ¿e
sprawca tego zdarzenia kierowa³ samochodem w stanie nietrzeŸwoœæ. 19-latek mia³ w
organizmie ponad pó³ promila alkoholu.
Kierowca motoroweru
ranny w wypadku
W niedzielê, 9-go czerwca, przy koœciele w Nockowej dosz³o do wypadku drogowego. Uczestnicz¹cy w nim, ranny motorowerzysta pozosta³ w szpitalu na leczeniu.
Po godzinie 10-tej, policjanci wykonywali czynnoœci na miejscu wypadku drogowego, do którego dosz³o w Nockowej. Jak
wstêpnie ustalili, z przykoœcielnego parkingu, na simsonie wyje¿d¿a³ 82-letni mê¿czyzna. Nie ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu
jad¹cemu z jego lewej strony BMW.
28-letniemu kierowcy samochodu nie
uda³o siê unikn¹æ uderzenia w motorower. W
wyniku zderzenia, motorowerzysta dozna³ z³amania lewego podudzia i ogólnych pot³uczeñ
cia³a. Zosta³ przewieziony karetk¹ do szpitala
w Rzeszowie, gdzie pozosta³ na leczeniu.
Policjanci przeprowadzili oglêdziny miejsca, w którym dosz³o do wypadku. Sprawdzili równie¿ stan trzeŸwoœci jego uczestników. Obaj kierowcy byli trzeŸwi. Dochodzenie prowadzone na komisariacie w Sêdziszowie M³p. wyjaœni dok³adne przyczyny i
okolicznoœci tego zdarzenia.
11-letnia dziewczynka
ranna w wypadku
11 czerwca, po po³udniu, na ul. Fabrycznej w Sêdziszowie M³p., 11-letnia dziewczynka
zosta³a potr¹cona przez samochód. Po badaniach w szpitalu zosta³a wypisana do domu.
O godz. 15, dy¿urna pogotowia powiadomi³a telefonicznie komendê w Ropczycach o wypadku drogowym. Na miejsce
pojecha³ patrol policyjny. Ze wstêpnych ustaleñ wynika, ¿e 11-letnia dziewczynka wtargnê³a na jezdniê, wprost pod nadje¿d¿aj¹cego peugeota. 20-letniemu kierowcy nie
uda³o siê unikn¹æ zderzenia.
Mieszkanka gminy Sêdziszów dozna³a st³uczenia i obtarcia ³okci, st³uczenia krêgos³upa
oraz ogólnych pot³uczeñ. Lekarze, po wykonaniu badañ szpitalnych, wypisali j¹ do domu.
Policyjna grupa dochodzeniowo-œled-
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siadanie za kierownic¹ na „podwójnym gazie”
liczba zatrzymywanych nietrzeŸwych kierowców
nie maleje. Nie kierujmy po alkoholu i nie pozwalajmy na to innym.
Wakacyjne ograniczenia
w ruchu drogowym
Podczas wakacji, tj. od 19 czerwca do
30 sierpnia 2009 r. obowi¹zywaæ bêd¹ weekendowe ograniczenia w ruchu drogowym
dla pojazdów o masie ca³kowitej przekraczaj¹cej 12 ton. Za ³amanie tego przepisu
grozi grzywna.
Zgodnie z rozporz¹dzeniem ministra
transportu w okresie wakacyjnym, a dok³adniej od 19 czerwca do 30 sierpnia 2009r.,
obowi¹zywaæ bêdzie zakaz poruszania siê
po drogach, dla pojazdów o masie ca³kowitej przekraczaj¹cej 12 ton.
Zakaz bêdzie obowi¹zywa³ w wymienione
dni i godziny: pi¹tki w godz. 18-22; soboty w
godz. 8-14; niedziele w godz. 8-22. Zakaz ten
nie dotyczy autobusów i niektórych pojazdów,
które wymienione zosta³y w rozporz¹dzeniu.
Za niestosowanie siê do zakazu ruchu w
wyznaczonych okresach, policjanci bêd¹ karaæ mandatami w wysokoœci od 200 do 500 z³.

Aby wakacje by³y bezpieczne
Wakacje to okres wypoczynku. Czas ten jednak obfituje w niebezpieczeñstwa czyhaj¹ce zarówno na
doros³ych jak i dzieci. Aby lato kojarzy³o siê wszystkim tylko z mi³ymi chwilami przypominamy jak
mo¿na unikn¹æ tych zagro¿eñ.

Pamiêtaj!
1. Kieszonkowcy nie maj¹ wakacji!
Z³odzieje obserwuj¹ podró¿nych na
dworcach, piknikach, dyskotekach, w barach, sklepach, a nawet na chodniku. Wybieraj¹ osoby, które chc¹ okraœæ i przystêpuj¹ do „pracy”. Aby unikn¹æ kradzie¿y:
- p³ac¹c za bilet czy zakupy nie pokazuj
ca³ej zawartoœci portfela,
- roz³ó¿ pieni¹dze w kilka miejsc ubrania
czy baga¿u,
- nie trzymaj portfela i dokumentów w widocznym miejscu,
- zwracaj uwagê na „dziwny” t³ok.
2. Kiedy ty wyje¿d¿asz na urlop
w³amywacz rozpoczyna „³owy”!
Pamiêtajmy o odpowiednim zabezpieczeniu domów i mieszkañ przed wyjazdem.
Poproœmy s¹siadów o przypilnowanie naszego dobytku. Przed wyjœciem sprawdŸmy,
po raz kolejny, czy wszystkie urz¹dzenia elektryczne zosta³y powy³¹czane.
3. Woda to nie tylko przyjaciel
– to przede wszystkim ¿ywio³!
K¹piel w ch³odnej wodzie w upalne dni
to wspania³a zabawa. Niesie ona jednak ze
sob¹ wiele zagro¿eñ, które czasami koñcz¹
siê tragicznie. Aby unikn¹æ bólu i ³ez:
- k¹p siê tylko w miejscach do tego przeznaczonych,
- nie przeceniaj swoich mo¿liwoœci,

- nie urz¹dzaj zabaw z alkoholem tu¿ nad
rzekami i jeziorami,
- nigdy nie wchodŸ do wody po wypiciu
alkoholu,
- uwa¿aj na dzieci, wystarczy kilka sekund
barku rodzicielskiej opieki mo¿e mieæ tragiczne konsekwencje.
4. Porozmawiajmy z naszymi
dzieæmi, tymi malutkimi i tymi
troszkê wiêkszymi.
- M³odzie¿y przypomnijmy o tym, ¿e wakacje to najlepszy okres dla dealerów narkotykowych! ¯e aby dobrze siê bawiæ nie
trzeba piæ alkoholu!
- Maluchom powiedzmy o nie otwieraniu
drzwi nieznajomym oraz o nie przyjmowaniu s³odyczy od nieznanych im osób.
Niech nie zbli¿aj¹ siê do samochodów, z
których wo³a ich ktoœ obcy i nie id¹ na
spacer z kimœ kogo widz¹ po raz pierwszy.
- Zwróæmy baczniejsz¹ uwagê na maluszki
podczas spacerów, zabaw nad wod¹ oraz
w trakcie prac polowych. Chwila naszej
nieuwagi mo¿e kosztowaæ najm³odszych
utratê zdrowia lub ¿ycia.
Pamiêtaj¹c o powy¿szych zasadach z
pewnoœci¹ odpowiednio zabezpieczymy
swój maj¹tek i zapewnimy bezpieczeñstwo
sobie i najbli¿szym.
¯yczymy udanych wyjazdów na urlopy
oraz s³onecznej pogody na ca³e wakacje.
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Trasy rowerowe

kowania – niebieski – d³ugoœæ 31,0 km
2. „Pamiêæ nie umiera” – trasa szlakiem pomników Grunwaldu i miejsc pamiêci narodowej, kolor oznakowania – czarny –
d³ugoœæ 25,5 km
3. Ma³¹ pêtla – krótka trasa widokowo-rekreacyjna wiod¹ca po terenach górzyOd lipca 2009 mo¿emy ju¿ korzystaæ z oznakowanych tras rowerowych okolic
stych, kolor oznakowania – zielony – d³uSêdziszowa M³p. Tereny te to kraina przez turystów jeszcze nie do koñca zbadagoœæ 18,8 km
na i zdobyta. Ci¹gle na swych odkrywców oczekuj¹ jej wspania³e atrakcje przy4. Œrednia pêtla – œrednia trasa widokowo
rodnicze i krajoznawcze. Dziêki swym walorom krajoznawczym sta³a siê jednym
– rekreacyjna wiod¹ca po terenach góz ciekawszych miejsc, gdzie spotykaj¹ siê ze sob¹ dwie krainy fizyczno- geograrzystych, kolor oznakowania – ¿ó³ty – d³uficzne Polski Po³udniowej, tj. Kotliny Sandomierskiej i Pogórze Strzy¿owskie.
goœæ 33,5 km
5. Wielka pêtla – du¿a trasa widokowo –
rekreacyjna wiod¹ca po terenach górzyPó³nocna czêœæ terenów okolic Sêdziszonie z myœl¹ o nich przygotowane zosta³y
stych, kolor oznakowania – czerwony –
wa M³p. charakteryzuje siê piaszczystym, rówprzedmiotowe trasy. Tylko tutaj grzybiarze
d³ugoœæ 44,2 km
ninnym terenem o du¿ej lesistoœci. Po³udniomog¹ znaleŸæ swojego, niepowtarzalnego
Wszystkie trasy maj¹ swój pocz¹tek i kowa zaœ czêœci po³o¿ona jest w górzystym teregrzyba, natomiast wêdkarzom uda siê z³owiæ
niec pod sêdziszowskim ratuszem. Dodatnie, z licznymi w¹wozami i kotlinami, w szczytaaak¹ rybê.
kowo zosta³ równie¿ wydany folder z opisatowych partiach wzgórz wystêpuj¹ lasy jod³oWyznaczono 5 tras rowerowych:
mi tras rowerowych w którym znajdziemy
we i bukowe. RzeŸba terenu jest tu bardzo
1. „Wêdkarska kraina” – trasa wiod¹ca
pe³ne opisy tras wraz z kolorowymi zdjêciaró¿norodna, najni¿ej po³o¿one nad poziowokó³ akwenów wodnych, kolor oznami i map¹ tras. Folder mo¿na rówmem morza miejscowoœci osi¹gaj¹
nie¿ zobaczyæ na stronie Urzêdu
– 200 m, a najwy¿ej ponad – 400 m
Miejskiego www.sedziszow-mlp.pl w
n.p m., osza³amiaj¹c wprost ca³ym
zak³adce trasy rowerowe.
ich bogactwem œwiata roœlinnego i
Przebieg poszczególnych tras
zwierzêcego. Na tym terenie od stuby³ wielokrotnie analizowany w
leci zamieszkiwali ludzie, a œwiadectrakcie opracowywania dokumentwem minionych lat s¹ liczne zabyttacji. Zalecamy, wiêc „trzymanie siê
ki. Teren okolic Sêdziszowa M³p. jest
ich”, poniewa¿ zawieraj¹ one najatrakcyjny turystycznie o ka¿dej pobardziej atrakcyjne i jednoczeœnie
rze roku. Goœcie, którzy tu przybêd¹
bezpieczne miejsca. Dziêki temu
z pewnoœci¹ odnajd¹ dla siebie coœ
bêdzie mo¿na poœwiêciæ czas na
interesuj¹cego. Bêd¹ zadowoleni
zwiedzanie wartoœciowych obiekwszyscy, którzy chc¹ odetchn¹æ œwietów jak równie¿ podziwiaæ prze¿ym powietrzem oraz poszukuj¹ cipiêkne krajobrazy unikaj¹c b³¹dzeszy i spokoju. Mi³oœników turystyki
nia po okolicy.
kwalifikowanej a szczególnie roweMi³ego zwiedzania.
rowej usatysfakcjonuj¹ wspania³e
Grunwald i pomnik poœwiêcony mieszkañcom Wolicy Piaskowej poleg³ym w wojG. Wrona
szlaki wiod¹ce po terenie i szczególnach œwiatowych – obiekty na trasie „Pamiêæ nie umiera”.
Fot. Arch.

okolic Sêdziszowa M³p.

DNI SÊDZISZOWA M£P. 2009
„Zapiski oficera Armii Czerwonej”
4 czerwca, w ramach Dni Sêdziszowa, wyst¹pi³ w Miejsko-Gminnym Oœrodku Kultury w
Sêdziszowie M³p. Teatr im. Wandy Siemaszkowej z Rzeszowa ze spektaklem „Zapiski
oficera Armii Czerwonej”.
Bohater to lejtnant Zubow, który wraz z
„bohatersk¹ Armi¹ Czerwon¹” wkracza 17
wrzeœnia 1939 roku na ziemie polskie. Tu
obraz Polski, namalowany w umyœle Zubowa przez radzieck¹ propagandê zderza siê
z rzeczywistoœci¹. Spektakl pe³en jest zabawnych scen, gdy Zubow nie potrafi skorzystaæ z wanny, boi siê radia, którego nigdy
wczeœniej nie widzia³, nie potrafi zrozumieæ,
¿e mo¿e ot tak wejœæ do sklepu i kupiæ sobie
chleba i to tyle, ile tylko zechce, albo gdy
oficerowie k³óc¹ siê w jaki sposób je siê banany.
Z wy¿szoœci¹ spogl¹damy na prostaczka, który fotografuje siê z kilkoma zegarkami na rêkach i marzy o solidnej walizce, bo

to w jego oczach s¹ symbole bogactwa i powodzenia.
Jednak w gruncie
rzeczy œmiech, jaki towarzyszy perypetiom
prostego ¿o³nierza
ma gorzki posmak,
bowiem widz zdaje sobie sprawê, ¿e
lejtnant Zubow to
produkt bolszewickiego totalitaryzmu. Z czasem i w jego nie
ska¿onej samodzielnym myœleniem g³owie
rodz¹ siê w¹tpliwoœci. Bezgraniczne zaufanie do Stalina znika w momencie, kiedy na

Zwi¹zek Radziecki napadaj¹ Niemcy, a on,
¿o³nierz niezwyciê¿onej Armii Czerwonej ratuje siê tylko dziêki pomocy staruszki.
Monolog, jaki wypowiada
pod koniec spektaklu Zubow jest oskar¿eniem totalitaryzmu, systemu, który go ukszta³towa³ i który
niszczy jego ojczyznê Rosjê.
W momencie, kiedy Zubow
wyzwala siê z wiêzów, narzuconych przez bolszewick¹ w³adzê,
gdy samodzielnie i krytycznie
poznaje rzeczywistoœæ, ginie, zastrzelony przez NKWD-zistê.
W roli lejtnanta Zubowa wyst¹pi³ Marek Kêpiñski. Przez dwie godziny dawa³ popis aktorskiego kunsztu, wiarygodnie oddaj¹c sposób bycia,
wygl¹d i myœlenie oficera niezwyciê¿onej Armii Czerwonej.
(w)
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DNI SÊDZISZOWA M£P. 2009
Teatralny Autograf

Ju¿ od czterech lat wœród propozycji Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultury na Dni Sêdziszowa pojawia
siê „Teatralny Autograf” – przegl¹d daj¹cy okazjê do zaprezentowania siê na scenie dzieciêcym i
m³odzie¿owym zespo³om teatralnym, dzia³aj¹cym na terenie naszego województwa.
Magnesem, przyci¹gaj¹cym m³odych aktorów i ich opiekunów do Sêdziszowa M³p.
jest m.in. mo¿liwoœæ uzyskania recenzji od
wysokiej klasy specjalistów, zasiadaj¹cych w
komisji artystycznej. W tym roku w jej sk³ad
wchodzili: pani Otylia W³odarska – nauczyciel Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Sêdziszowie M³p., opiekun wielu laureatów konkursów recytatorskich, Antoni Mleczko – re¿yser, kompozytor, scenarzysta, dyrektor Teatru
Aktora i Lalki „Parawan” w Krakowie, dr Janusz Pokrywka – wyk³adowca Uniwersytetu
Rzeszowskiego, re¿yser, scenograf, wspó³pracuj¹cy z wieloma teatrami w kraju.
W tegorocznym Autografie wyst¹pi³o
osiem grup teatralnych, zarówno doœwiadczonych i utytu³owanych, jak i debiutantów.
W³aœnie debiutanci: Grupa teatralna
„S£ONECZKA” ze Szko³y Podstawowej w
Hucinie rozpoczêli prezentacje. Ich „Œpi¹ca królewna” wg braci Grimm skierowana
by³a do najm³odszej publicznoœci, która ciep³o przyjê³a spektakl.
Nastêpnie wyst¹pi³ Szkolny teatr
„NASZ” z Gimnazjum nr 10 w Rzeszowie ze

Na scenie Teatr Dzieciêcy z MDK w Rzeszowie. Fot. M. Idzik
spektaklem „Powrót” na motywach „Ma³ego Ksiêcia”. Atutem tego spektaklu by³a znakomita oprawa muzyczna, tworz¹ca wyj¹tkowy klimat.
Komu baœnie kojarz¹ siê z tradycyjnym
„dawno, dawno temu...” lub „za siedmioma
górami, za siedmioma lasami...” – ten musia³
byæ zaskoczony, obserwuj¹c Grupê teatraln¹
„SOKOLIK” z Domu Kultury „Sokó³” w
Strzy¿owie, która przygotowa³a „Œwiniopasa” na podstawie J.Ch. Andersena, tyle, ¿e w
wersji hip-hopowej. Publicznoœæ reagowa³a
¿ywio³owo – a wiêc to jest sposób na zainteresowanie m³odych teatrem!
Zupe³nie inny by³ klimat spektaklu „Zguba Micha³ka” Teatru Dzieciêcego M³odzie-

¿owego Domu Kultury w Rzeszowie. Doskona³e przygotowanie warsztatowe aktorów, oryginalna forma, interesuj¹ca muzyka... takiego spektaklu nie powstydzi³by siê
niejeden profesjonalny teatr.
Dwa kolejne zespo³y: Grupa Teatralna
„Grodzio” ze Szko³y Podstawowej w Grodzisku ko³o Strzy¿owa oraz Dzieciêcy Teatr
„Bajdurek” z M³odzie¿owego Domu Kultury w Rzeszowie postawi³y na formê kabaretow¹ i trafi³y w gust widowni, która ¿ywo
reagowa³a na to, co dzia³o siê na scenie.
Dwie ostatnie prezentacje przeznaczone by³y dla nieco starszych widzów. Anna Czudecka z Miejsko Gminnego Oœrodka Kultury w Sêdziszowie Ma³opolskim zaprezentowa³a monodram na podstawie wierszy Boles³awa Leœmiana pt. „Pêk ró¿y”, natomiast
Teatr „FAKT” z M³odzie¿owego Domu Kultury w Rzeszowie spektakl „Nie jestem z nich”
wg tekstu Joanne Greenberg. By³y to propozycje ambitne i nie³atwe, a jednak trafi³y do
trudnej, m³odzie¿owej publicznoœci.
Jak podkreœlali cz³onkowie komisji artystycznej: tegoroczny „Teatralny Autograf” przyniós³ wiele bardzo interesuj¹cych inscenizacji teatralnych, które by³y na bardzo wysokim poziomie
artystycznym. To potwierdza celowoœæ organizowania „Teatralnego Autografu” jako imprezy
umo¿liwiaj¹cej m³odym mi³oœnikom sztuki teatralnej, a tak¿e ich nauczycielom, pedagogom i instruktorom, pokazanie swoich dokonañ w poszukiwaniu scenicznego wyrazu sztuki oraz przyjacielskiej rywalizacji miêdzy dzieciêco-m³odzie¿owymi grupami teatralnymi.
WCz

Bieg Sêdzisza Prezentacje artystyczne szkó³
Oferta Dni Sêdziszowa to tradycyjnie coœ
dla ducha i coœ dla cia³a. W tym samym czasie co spektakl „Zapiski oficera Armii Czerwonej” odby³ siê V Bieg Sêdzisza. Jego trasa
tradycyjnie wiedzie ulicami wokó³ Rynku.
Wyniki biegu na str. 19.

Fot. J. Maroñ

Fot. J. Maroñ (2)
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Tradycyjnie, przez jeden dzieñ w ramach
œwiêta naszego miasta na ulicach króluj¹ dzieci i m³odzie¿. W pi¹tek, 5 czerwca, kolorowy
pochód najm³odszych mieszkañców dumnie
przemaszerowa³ g³ównym ulicami, by na scenie za sêdziszowskim Ratuszem przedstawiæ
przygotowane pod kierunkiem nauczycieli
wystêpy. W prezentacjach udzia³ bior¹ szko³y
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne oraz podopieczni Dziennego Centrum

Aktywnoœci. Wszyscy uczestnicy otrzymali
dyplomy uczestnictwa i s³odycze, a jury wybra³o ponadto najciekawsze prezentacje.
Palmê pierwszeñstwa w tym roku zdobyli:
- w kategorii przedszkoli – PRZEDSZKOLE
NR 1
- w kategorii szkó³ podstawowych – SZKO£A PODSTAWOWA W BORKU WIELKIM
- w kategorii szkó³ ponadpodstawowych –
GIMNAZJUM W SÊDZISZOWIE M£P.
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DNI SÊDZISZOWA M£P. 2009
Miss Dni Sêdziszowa

ny Stasiowskiej z firmy DEBORAH, przyzna³o tytu³ MISS MONICE BIZON z Sêdziszowa M³p. I Wicemiss zosta³a Justyna Urbanek
z Ropczyc, zaœ II Wicemiss Renata Kieba³a z
Glinika.
Monika Bizon, g³osami widowni zdoby³a tak¿e tytu³ Miss Publicznoœci.
Re¿yserem i choreografem widowiska
by³a pani Edyta Winkowska.

Fot. J. Maroñ
W sobotê, 6 czerwca br. w sali widowiskowej Domu Kultury w Sêdziszowie M³p.
mia³ miejsce Fina³ Konkursu MISS DNI SÊDZISZOWA 2009. W tym roku do rywalizacji przyst¹pi³o 8 kandydatek. Dziewczêta zaprezentowa³y siê w czterech pokazach tanecznych. Zaprezentowa³y m.in. pid¿amy z

kolekcji Italian Fashion i stroje galowe. Obejrzeliœmy je tak¿e w filmach, przygotowanych
przez Telewizjê Sêdziszów, gdzie ujawni³y
swoje talenty aktorskie. Pomiêdzy kolejnymi prezentacjami, na scenie brylowali tancerze z sêdziszowskiego „Bluesa”.
Jury, pod przewodnictwem Pani Marze-

Organizatorzy dziêkuj¹ sponsorom wyborów Miss Dni Sêdziszowa, którymi byli:
- FIRMA ITALIAN FASHION
- FIRMA KOSMETYCZNA DEBORAH
- MA£GORZATA ORÊZIAK - FIRMA HANDLOWO-US£UGOWA ,,AZ” S.C. W SÊDZISZOWIE M£P.
- PAWE£ FILIPEK - HURTOWNIA CHEMICZNO-KOSMETYCZNA W SÊDZISZOWIE M£P.
- FIRMA ,,MAZAK” - SÊDZISZOW MLP. PRZEDSTAWICIEL SIECI KOMÓRKOWEJ PLUS
SZCZEGÓLNE PODZIÊKOWANIA DLA
PANA PREZESA LUDOWEGO KLUBU
JEZDZIECKIEGO W ZABAJCE – ROMANA ORÊZIAKA
ORAZ DLA PANI DOROTY BIEŒ - SKLEP
KOSMETYCZNY ,,PROGRES” W SÊDZISZOWIE M£P.

Festyn Rodzinny Wielki Festyn
W niedzielê, 7 czerwca, mieszkañcy Sêdziszowa bawili siê na II Festynie Rodzinnym na
Osiedlu M³odych. Wyst¹pili m.in.: Kwiatki œw.
Franciszka – dzieci œpiewaj¹ce przy klasztorze
oo. Kapucynów pod kierunkiem o. Jerzego
Sylwestrzaka, przedszkolaki z Przedszkola nr 2,
uczniowie z SP 3, Zespó³ Tañca Estradowego
„Blues”, Zespó³ Pieœni i Tañca „Rochy”. By³ tak¿e „mikrofon dla wszystkich”, by³y konkurencje sportowe dla najm³odszych i trochê starszych, weso³e miasteczko, mecz siatkówki pomiêdzy dru¿ynami obu spó³dzielni mieszkaniowych, klaun Dyzio wykonywa³ artystyczne tatua¿e – s³owem dla ka¿dego coœ dobrego.
Wieczorem najm³odsi obejrzeli spektakl
„W b³êkitnej krainie Elfoludków” w wykonaniu aktorów Teatru „Maska” z Rzeszowa, a
dla m³odzie¿y zagra³y zespo³y: D¿idajla King
z Sêdziszowa M³p. oraz Pe-eL z Kolbuszowej.

Fot. M. Idzik

Po tygodniowej przerwie, atrakcji zwi¹zanych z Dniami Sêdziszowa ci¹g dalszy. W
pi¹tek, 12. czerwca kolejny raz wyst¹pili
uczniowie LO z musicalem „Upiór w operze”, a w niedzielê, 14 czerwca, wielki fina³:
festyn na stadionie MLKS „Lechia”.
Wœród wielu atrakcji, szczególne zainteresowanie budzi³y pokazy walk sumo w wykonaniu zawodników „Syreny” Gnojnica,
stare motocykle, pokazy sztangistów i sztangistek sêdziszowskiej Lechii, rowerowe akrobacje w wykonaniu grupy Res Trial, a tak¿e
popisy akrobatyczne grupy „Born without
gravity team”. Niesamowite wra¿enie
wywar³ teatr ognia
Lumen Notis z Rzeszowa oraz pokaz
sztucznych ogni.
A na estradzie
m.in. zespó³ taneczny „Blues”, zespó³
muzyki etnicznej
Dzieci Jednego
Boga z Dêbicy, rockowe grupy B-Site i
Walkiria z Pilzna i
prosto z Opola, ze
zdobyt¹ tam Superjedynk¹ rzeszowski
PECTUS.

Na zakoñczenie, tradycyjnie odby³a siê
dyskoteka pod gwiazdami z karaoke.
BC

Fot. M. Idzik (2)
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IV Gminna Sportowa Olimpiada Przedszkolna
rodzice i opiekunowie. Sportowe zmagania
uœwietni³y wystêpy sportowców i artystów mi.
„K.S. Patria” oraz pokaz akrobatyki sportowej przez grupê „BWG Team”

Fot. Arch. (2)

2 czerwca 2009 w hali widowiskowo-sportowej
przy LO im. ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p.
odby³a siê IV Gminna Sportowa Olimpiada Przedszkolna. W olimpiadzie bra³y udzia³ wszystkie
przedszkola z terenu naszej gminy.
Tegorocznym organizatorem olimpiady
by³o Przedszkole nr 2 im. J. Korczaka z Sêdziszowa M³p. Dyr. Renata Œliwa oraz odpowiedzialne za organizacjê nauczycielki p.
Maria Setera, Kornelia Przywara, Matra Pieja oraz Barbara Szczêch dziêki pomocy sponsorów zorganizowa³y wspania³¹ imprezê dla
wszystkich przedszkolaków. Po uroczystym
zapaleniu znicza oraz œlubowaniu zawodników dzieci konkurowa³y w 7 dyscyplinach
miedzy innymi takich jak rzut woreczkiem
w dal, przeci¹ganie liny czy krêcenie hula –

hop. Oprócz dzieci w dyscyplinach sportowych mogli siê równie¿ wykazaæ dyrektorzy
przedszkoli i nauczycielki, które przygotowa³y dzieci do zawodów. Na trybunach
wœród kibiców zawodników dopingowa³y
miêdzy innymi zastêpca burmistrza Sêdziszowa M³p. Pani El¿bieta Œwiniuch i starszy
wizytator Podkarpackiego Kuratorium
Oœwiaty w Rzeszowie Stanis³awa Flis, a tak¿e

Przedszkolaki z Czarnej Sêdziszowskiej
pierwsze w województwie
Niezwyk³¹ radoœæ prze¿y³y 6-latki z oddzia³u przedszkolnego w Czarnej Sêdz., kiedy dowiedzia³y
siê , ¿e zdoby³y pierwsze miejsce w klasyfikacji dru¿ynowej w VII wojewódzkiej Olimpiadzie Sportowej „Przedszkolaka” organizowanej przez Kuratorium Oœwiaty w Rzeszowie pod honorowym patronem Wojewody podkarpackiego oraz marsza³ek województwa.

Fot. SP Czarna
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Sponsorzy:
Firmy:
- P.U.H. Stanis³aw Rymut - Sêdziszów Ma³opolski
- „Filipek” Hurt-Detal Chemia-Kosmetyki - Sêdziszów Ma³opolski
- Hurtownia zabawek „MISIEK” – Rzeszów
- Firma Handlowo-Us³ugowa STAL-BUD - Sêdziszów Ma³opolski
- Sklep Spo¿ywczy „Marysia” - Sêdziszów Ma³opolski
- „RUCH” S.A. – Rzeszów
- PPHU Mazak - Sêdziszów Ma³opolski
- Producent Klocków „Cobi”- Mielec
- Klub Sportowy Patria – Sêdziszów Ma³opolski
- WENTWORTH TECH CENTRAL Sp. z o.o. - Bydgoszcz
- Towarzystwo Ubezpieczeñ na ¯ycie Polisa-¯ycie S.A.
- Bank Pekao S.A.
Osoby fizyczne: Pawe³ Grabowski, Pawe³ Potwora, Ewa Chojnicka, Jacek Wszo³ek.
Organizatorzy dyr. Renata Œliwa wraz z
Gronem Pedagogicznym sk³ada specjalne
podziêkowania dla wszystkich rodziców oraz
osób i instytucji, które przyczyni³y siê do
organizacji IV Gminnej Sportowej Olimpiady Przedszkolnej, a w szczególnoœci: LO Sêdziszów M³p., Agnieszka i Jan Sobeccy, Katarzyna i Bogus³aw Kmieæ, Stanis³aw Siwiec,
Roman Dziedzic, £ukasz Dziurzyñski, Tomasz Przywara, Aneta Charchut, Marzena
Gawlik.
Do olimpiady dzieci przygotowywa³y siê
kilka miesiêcy. Æwiczy³y poszczególne konkurencje wyznaczone przez organizatorów
pod okiem pani Renaty Skomry. W rezultacie zosta³o wytypowanych 5-ciu zawodników.
Ka¿dy trenowa³ inn¹ dyscyplinê. Pozosta³e
dzieci z wychowawc¹ przygotowywa³y, transparent stroje oraz æwiczy³y okrzyki i hymn
Olimpiady. Wreszcie przygotowani zawodnicy oraz kibice mogli wzi¹æ udzia³ w olimpiadzie ,która mia³a miejsce 5 czerwca 2009
r. w Miejskim Oœrodku Sportu i rekreacji w
£añcucie. W olimpiadzie wziê³o udzia³ 42
przedszkola z województwa podkarpackiego. W poszczególnych konkursach przedszkolaki z Czarnej zdoby³y srebrny i br¹zowy medal a dru¿ynowo uzyska³y najlepsz¹
punktacje i to da³o im pierwsze miejsce.
Udzia³ w olimpiadzie to dla naszej szko³y wielka satysfakcja a dla dzieci radoœæ, ¿e
warto by³o podj¹æ wysi³ek przygotowañ. Zdobyty puchar zaj¹³ w sali przedszkolnej honorowe miejsce, a wspania³e nagrody bêd¹
s³u¿yæ nie tylko tym przedszkolakom ale wielu innym.
Olimpiada by³a nie tylko fantastyczn¹
imprez¹ z jednej strony zmagañ sportowych
zawodników, z drugiej zaœ cudowna zabaw¹
integracyjn¹ z ró¿nych œrodowisk.
Barbara Majka
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Uczestnicy festiwalu.

30 maja 2009r. w Miejsko - Gminnym Oœrodku
Kultury w Sêdziszowie Ma³opolskim odby³a siê
kolejna edycja Festiwalu Piosenki Harcerskiej
„Krajka”, organizowana przez II Sêdziszowsk¹
Dru¿ynê Harcerek „Drzewo” im. Barbary Kasechube oraz 1 Sêdziszowsk¹ Dru¿ynê Harcerzy
„Strza³a”. W tym roku impreza by³a zrealizowana przy pomocy œrodków finansowych Województwa Podkarpackiego.
Jak co roku uczestniczy³o w nim wiele
harcerek i harcerzy z ca³ego województwa
podkarpackiego. Na deskach sêdziszowskiej
sceny stanê³o przesz³o 70 osób, zaœ w ca³ym
festiwalu wziê³o udzia³ prawie 100 harcerek,
harcerzy, instruktorek i instruktorów. By³y
to osoby, które bawi³y siê w harcerskim gronie na trwaj¹cym ju¿ od pi¹tku biwaku, a
tak¿e ci, którzy przybyli na sam sobotni festiwal. Wokalne zmagania by³y wspania³¹
okazj¹ do spotkania m³odzie¿y z wielu ró¿nych œrodowisk z ca³ego Podkarpacia i
wspólnej zabawy w harcerskiej atmosferze.
W konkursie wykonywane by³y piosenki
w 3 kategoriach: harcerska, turystyczna i patriotyczna.

Krajka sêdziszowska
Zmagania uczestników
ocenia³o jury w sk³adzie:
pwd. Justyna Baran, pwd.
Aleksandra Kanach i pwd.
Bartosz Grabowy.
I miejsce zajê³a 7. £añcucka Dru¿yna Harcerek „Paproæ” na Podzwierzyñcu, II
miejsce przypad³o zespo³owi
Pierka Band, który sk³ada³ siê
z trzech sióstr – harcerek, które w swym harcerskim ¿yciu
Pierka-Band – II miejsce w tegorocznej Krajce.
przewinê³y siê przez ró¿ne
opolda Lisa-Kuli w Stalowej Woli, który po raz
dru¿yny, III miejsce zdoby³a zaœ 6 Czudecka
kolejny wyró¿ni³ siê spoœród innych wykonawDru¿yna Harcerek „D¹b” – najm³odsza z
ców œpiewem na najwy¿szym poziomie.
wszystkich obecnych na Krajce dru¿yn. WyPodczas przerw w konkursie uczestnicy
ró¿nienia otrzyma³y: 1 Ropczycka Dru¿yna
mieli okazjê do obejrzenia wystawy pt. „ZaHarcerek „Watra”, 1 Mielecka Dru¿yna Harharcerzeni, czyli skauting po podkarpacku”,
cerek „Burza” im. Józefy Kantor oraz wystêna której zobaczyæ mo¿na wiele zdjêæ przedpuj¹cy solo dh Maciej Dzia³o z VIII Rzeszowstawiaj¹cych harcerskie obozy, biwaki i zloskiej Dru¿yny Harcerzy im. Leopolda Lisaty, harcersk¹ codziennoœæ, a tak¿e festiwale
Kuli. Specjalne wyró¿nienie GRAND PRIX
z poprzednich lat.
otrzyma³ zespó³ P£OMIENIE ze Szczepu BÓR
Tekst i fot. Dorota Rogowska
1 Niezale¿nej Dru¿yny Harcerskiej im. p³k. Le-

Piknik rodzinny
W pi¹tek, 19 czerwca w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Sêdziszowie M³p. odby³ siê
doroczny Piknik Rodzinny na którym œwiêtowano równie¿ Dzieñ Ojca.

Piknik rodzinny w Przedszkolu nr 1 przyci¹gn¹³ ca³e rodziny.

Imprezê po³¹czono z po¿egnaniem odchodz¹cych przedszkolaków oraz integracj¹ tych, które zosta³y przyjête na przysz³y rok
szkolny. Rodzice nowoprzyjêtych dzieci mogli zaopatrzyæ siê w poradnik dla m³odego przedszkolaka i skorzystaæ z darmowych atrakcji takich, jak: trampolina i tor z samochodzikami. Po uroczystej
akademii dla dzieci przygotowano loteriê fantow¹ a dla rodziców
potyczki rodzinne, w których mogli braæ udzia³ ca³ymi rodzinami.
Piknik ju¿ chyba na sta³e wpisa³ siê w kalendarz imprez Przedszkola
nr 1 w Sêdziszowie M³p.

Fot. G.W.
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KONKURS REGIONALNY W SZKOLE
PODSTAWOWEJ W KAWÊCZYNIE
„Ziemio rodzinna,
szarych pól zagony!
Jakiej pieœni mam u¿yæ,
aby was powitaæ?”
(Stanis³aw Klimas)
Pod takim has³em zosta³
przeprowadzony 17VI b.r. konkurs, którym ju¿ od kilku lat
uczniowie koñcz¹ pracowity rok
szkolny. Jest on czêœci¹ programu regionalnego realizowanego
na lekcjach, kó³kach zainteresoLaureaci konkursu regionalnego w SP w Kawêczynie.
wañ i na ró¿nych zajêciach pozalekcyjnych. Uczniowie klas IV-VI w ci¹gu wiesto gin¹cymi ju¿ obyczajami i sposobem
lu miesiêcy poznawali historiê, legendy, oby¿ycia naszych przodków; wykorzystane tuczaje, ¿ycie ludzi i problemy wspó³czesnotaj zosta³y barwne ilustracje wykonane przez
œci, korzystaj¹c z dostêpnych Ÿróde³ inforautorkê tej informacji.
macji. Podczas wycieczek zwracali oni uwaWystrój sali stanowi³y kompozycje kwiagê na miejscowe zabytki, malownicze krajotowe wykonane z bibu³y przez miejscowych
brazy, œwiat przyrody, mentalnoœæ mieszkañuczniów. Du¿ym zainteresowaniem widzów
ców, ich mowê. Wykonywali prace plastyczcieszy³a siê wystawka literatury i prasy lokalne obrazuj¹ce piêkno stron rodzinnych, konej. Przygotowuj¹c siê do konkursu, uczestlekcjonowali pami¹tki z przesz³oœci, prowanicy nabyli wiele praktycznych umiejêtnodzili rozmowy z ciekawymi ludŸmi.
œci, które póŸniej przydadz¹ siê im w szkole
Podczas zmagañ konkursowych musieli
i w dalszym ¿yciu. Udzia³ w rywalizacji poodpowiedzieæ na wiele pytañ dotycz¹cych
traktowali jako przygodê, ochoczo i bez
historii i walorów Ma³ej Ojczyzny. Demonprzymusu. W tym roku ich wypowiedzi ocestrowali w praktycznym dzia³aniu dawne nania³o jury, w którego sk³adzie znaleŸli siê
rzêdzia pracy, informowali o ich przeznanauczyciele: p. El¿bieta Jasiñska, p. Jolanta
czeniu, zapoznawali zgromadzonych z czêSadowska oraz pisz¹ca ów tekst. Obrady

komisji trwa³y nieco d³u¿ej ni¿
zwykle, czego powodem by³ wyj¹tkowo wysoki i wyrównany poziom, jaki reprezentowali uczestnicy konkursu. Ostatecznie zadecydowano, i¿ nagrody – ksi¹¿ki
zdobêd¹ cztery osoby: Piotr
Dy³o, Joanna Po³eæ (kl. V), Aleksandra Kania, Barbara Ocha³ (kl.
VI). Pozostali tylko nieznacznie
ustêpowali laureatom. Wszystkich jednak ³¹czy pasja poznawania rzeczywistoœci, ciekawoœæ
œwiata, œwie¿oœæ myœli, wra¿liwoœæ
oraz niezwyk³e w tak m³odym wieku zainteresowanie przesz³oœci¹ i tradycj¹. Nale¿y
przypuszczaæ, ¿e kiedyœ bêd¹ oni pielêgnowali nasze zanikaj¹ce ju¿ czêsto obyczaje.
Bêd¹ te¿ zapewne z sentymentem powracaæ do szkolnych, m³odych lat, jak czyni³
znany poeta Leopold Staff w wierszu:
Jak czêsto, p³osz¹c posêpne cienie,
Powracam myœl¹ w lata najm³odsze,
Gdy œwiat by³ jasny jak przebudzenie,
A kwaœne jab³ka by³y najs³odsze.
Kiedy siê œni³y wielkie przygody:
Dzielnie w s³abszego stan¹æ obronie
Lub ton¹cego wyci¹gn¹æ z wody
Lub rozbiegane zatrzymaæ konie”.
Tekst i zdjêcie Maria Wilczok

Ojczyzna to ziemia i groby.
Narody trac¹c pamiêæ trac¹ ¿ycie...
Ju¿ pó³ roku w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Paw³a II trwa realizacja projektu „Œlady przesz³oœci
– uczniowie adoptuj¹ zabytki”. Uczennice klas szóstych opiekuj¹ siê sêdziszowskim cmentarzem.

Podczas pracy przy porz¹dkowaniu zabytkowych nagrobków.
Fot. (2) W. Sala
Jest wiele grobów zaniedbanych i starych – tymi w³aœnie nagrobkami zajmuj¹ siê
dziewczêta z kó³ka humanistycznego prowadzonego przez pana Wojciecha Salê. Po
zajêciach szkolnych uczennice czyœci³y teren wokó³ zaniedbanych mogi³, usuwa³y zanieczyszczenia na nagrobkach. W wolnym
czasie wykonywa³y fotografie miejsc zabytkowych, zbiera³y dokumentacjê zwi¹zan¹ z
najstarsz¹ czêœci¹ cmentarza komunalnego,
przygotowywa³y wywiady z ludŸmi, którym
nie jest obce dobro miejsc pami¹tkowych.
26 maja 2009 roku, w obecnoœci zaproszonych goœci: ks. Krzysztofa Gaca i Sekretarza Gminy Jana Maronia, uroczyœcie zosta³ podpisany akt adopcji i zobowi¹zanie
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Uczestniczki projektu od lewej Ewelina Lis, Joanna Sadowska, Sylwia
Samkowska, Dominika Sado, Paulina Kliœ, Aneta Szczepan.
do dalszej opieki nad tym wyj¹tkowym miejscem. Podczas spotkania uczennice przedstawi³y swoje postulaty, dotycz¹ce niezbêdnych prac na cmentarzu. Mówi³y m.in. o
koniecznoœci powstania dodatkowych siedzisk i klombów kwiatowych, rozwi¹zaniach
dla niepe³nosprawnych, budowie alei i asfaltowych dró¿ek wewn¹trz cmentarza, poprawie zabytkowych ogrodzeñ wokó³ miejsc
pami¹tkowych, wybudowaniu miejsca zadaszonego dla ludzi chc¹cych siê schroniæ

przed trudnymi warunkami atmosferycznymi.
Na naszym sêdziszowskim cmentarzu
spoczywaj¹ bohaterowie, jednak rzadko siê
zdarza, aby ktoœ podj¹³ siê opieki nad chocia¿ jedn¹ mogi³¹. Ludzie wielcy, lecz zapomniani le¿¹ na naszym cmentarzu. Zastanówmy siê czy my sami nie powinniœmy podj¹æ takiego samego wyzwania jak szóstoklasistki ze Szko³y Podstawowej nr 3 i wspólnie
zadbaæ o Sêdziszów. Nasza Ma³a Ojczyzna
potrzebuje nas! Powinniœmy zjednoczyæ si³y!
Nie pozwólmy, aby pamiêæ o bohaterach
zaginê³a! Dzia³ajmy!
Centrum Edukacji Obywatelskiej zorganizowa³o akcjê „Œlady przesz³oœci – uczniowie adoptuj¹ zabytki” i dziêki takiemu projektowi uczennice podjê³y siê opieki nad
naszym cmentarzem. ¯yczmy sobie, aby takich akcji by³o jak najwiêcej i sami je organizujmy!
Paulina Kliœ
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Borek Wielki i jego
mieszkañcy

Biblioteka Publiczna w Sêdziszowie M³p. poleca ksi¹¿kê S³awomira
Rawicza pt. „D³ugi marsz”, wydan¹
przez Wydawnictwo Gord w 2001
roku – wyd. drugie, dodruk.
„D³ugi marsz” to ksi¹¿ka, która nie
pozostawia cz³owieka obojêtnym na
ludzi, wydarzenia, historiê. Historiê
dla niektórych bardzo odleg³¹, dla
innych prze¿yt¹ osobiœcie.
„D³ugi marsz” to historia polskiego oficera S³awomira Rawicza, wziêtego do niewoli pod koniec 1939 roku
przez Rosjan. Skazano go na 25 lat
obozy pracy na Syberii, le¿¹cego 600
mil na pó³noc od Jeziora Bajka³. Ju¿ w
trakcie drogi tam, planuje ucieczkê.
W obozie uk³ada plany i razem z szeœcioma innymi zes³añcami pewnej nocy
ucieka. Uciekaj¹ do Indii, odleg³ych o
ponad 3 tysi¹ce mil. Indii wolnych, bo pod panowaniem brytyjskim.
Ich droga jest pora¿aj¹co ciê¿ka – Syberia, Pustynia Gobi, Himalaje i oni, nie maj¹cy nic prócz no¿a, siekiery i jedzenia, wystarczaj¹cego na tydzieñ.
Prze¿yli, chocia¿ nie wszyscy dotarli do Indii, gdzie znowu mogli
poczuæ siê ludŸmi wolnymi.
Trzeba przeczytaæ tê ksi¹¿kê, która pokazuje jak silny jest cz³owiek, je¿eli tylko ma cel w ¿yciu. Trudnoœci, przeszkody, przeogromne
cierpienia – wszystko jest siê w stanie przetrzymaæ – nie wolno siê
tylko poddawaæ.
MS

Biblioteka
Publiczna
poleca

W Bibliotece Publicznej w Borku Wielkim od
15.06.09 obejrzeæ mo¿na
wystawê starych fotografii zatytu³owan¹ „Borek
Wielki i jego mieszkañcy”.
Zosta³a ona zorganizowana dziêki uprzejmoœci
czytelników, którzy udostêpnili zdjêcia ze swoich
prywatnych zbiorów.
Zdjêcia rodzinne, pami¹tkowe ze szko³y, s¹ dziœ
cennym œwiadectwem
minionego czasu. Patrz¹c na nie, czuæ up³yw minionego czasu,
choæ ma siê wra¿enie, ¿e niektórych ludzi dopiero co mija³o siê w
rzeczywistoœci. Dla wielu ta wystawa jest mi³¹ podró¿¹ w przesz³oœæ.
Starsi próbuj¹ na zdjêciach rozpoznaæ swoich rodziców czy znajomych, m³odsi ze zdziwieniem przygl¹daj¹ siê domom krytym strzechom i budynkom, których ju¿ dawno nie ma. Wystawa jest okazj¹
do zatrzymania siê na chwilê i przyjrzenia siê , jak przeobra¿a siê
nasza „ma³a ojczyzna” na przestrzeni lat.
Mam nadziejê, ¿e wystawa zachêci mieszkañców do przeszukania swoich domowych archiwów i podzielenia siê swoimi zdjêciami.
(-)

Sêdziszów M³p. dnia 24.06.2009 r.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. Nr 261 z 2004r., poz. 2603 z póŸn. zm.)

Burmistrz Sêdziszowa Ma³opolskiego
og³asza:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿:
1. nieruchomoœci po³o¿onych w obrêbie Wolica Piaskowa /Za³u¿e/ objêtych Kw. nr 41 591 oznaczonych w ewidencji gruntów
jako dzia³ki nr:

2. nieruchomoœci po³o¿onej w obrêbie Wolica Piaskowa oznaczonej w ewidencji gruntów jako dzia³ka 1011/2 o pow. 0.08
ha objêta Kw. nr 41 057
Cena wywo³awcza - 12 000,00 z³ wadium – 1 000,00 z³
Dzia³ka znajduje siê w obszarze oznaczonym symbolem MN –
mieszkaniowe z zabudow¹ nisk¹ i us³ugami. Zabudowê dzia³ki
ogranicza przebiegaj¹cy kolektor kanalizacji sanitarnej.
3. nieruchomoœci po³o¿onej w obrêbie Borek Wielki oznaczonej
w ewidencji gruntów jako dzia³ka 1649 o pow. 0.25 ha objêta Kw. nr 35 546
Cena wywo³awcza - 7 500,00 z³ wadium – 1 000,00 z³
Dzia³ka znajduje siê w obszarze oznaczonym symbolem OR –

obszar gruntów rolnych.
Od strony p³n. dzia³ki g³êbokie wyrobisko po eksploatacji piasku.
4. nieruchomoœci po³o¿onej w obrêbie Zagorzyce /Budzisz/
oznaczonej w ewidencji gruntów jako dzia³ka 7258/2 o pow.
0.39 ha objêta Kw. nr 49 216
Cena wywo³awcza - 900 000,00 z³ wadium – 50 000,00 z³
Dzia³ka zabudowana budynkiem by³ej Szko³y Podstawowej Zagorzyce – Budzisz.
Znajduj¹ce siê w budynku pomieszczenie o pow. 15,12 m2 jest
przedmiotem najmu do dnia 31.10.2010 r. na rzecz Multimedia
Polska S.A.
Przeznaczenie nieruchomoœci: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
UWAGA!
Do wylicytowanej ceny dzia³ek zostanie doliczony podatek VAT w wysokoœci 22% z wy³¹czeniem dzia³ki 1649 w obrêbie Borek Wielki.
Przeznaczone do przetargu dzia³ki s¹ wolne od jakichkolwiek obci¹¿eñ hipotecznych.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 28 lipca 2009 r. (wtorek) o
godz. 10.00 w budynku Urzêdu Miejskiego w Sêdziszowie M³p.,
ul. Rynek 1 pok. nr 10.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie
wadium na konto 83917200030000049120000020
Bank Spó³dzielczy w Sêdziszowie M³p. najpóŸniej do dnia
24.07.2009 r.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w siedzibie Urzêdu (budynek by³ego Warmetu pok. nr 11 lub 12) tel. (017) 745-36-26.
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W Liceum Ogólnokszta³c¹cym
im. ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p.

zakoñczono realizacjê projektu POKL
Koniec roku szkolnego w ka¿dej placówce oœwiatowej wi¹¿e siê zwykle z podsumowaniem pracy w ró¿nych dziedzinach. Taka
sytuacja mia³a miejsce w sêdziszowskim liceum, kiedy to 17-tego czerwca 2009r. odby³o siê uroczyste podsumowanie dzia³añ w
ramach projektu „Nasze Liceum – Szko³¹
Równych Szans”. Dok³adnie 8 miesiêcy
wstecz, te¿ 17-tego, tyle ¿e paŸdziernika
2008r. w szkole uroczyœcie rozpoczynano
realizacjê tego ambitnego przedsiêwziêcia.
W tym okresie zrealizowano zajêcia zaplanowane w konkursie z IX Priorytetu Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki z poddzia³ania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostêpie do
edukacji oraz zmniejszanie ró¿nic w jakoœci us³ug
edukacyjnych.
W ramach realizacji projektu, którego
bud¿et opiewa³ na kwotê 181 188,80 z³ zorganizowano dodatkowe, nieodp³atne zajêcia dla 115 uczniów szko³y. Mieli oni mo¿liwoœæ uzupe³nienia i poszerzenia wiedzy i
umiejêtnoœci poprzez udzia³ w:
- zajêciach kompensacyjnych z matematyki
- zajêciach kompensacyjnych z praktycznymi æwiczeniami z chemii
- zajêciach kompensacyjnych z modu³em
metody Callana z j. angielskiego
- kursie j. angielskiego
- kursie j. niemieckiego
- warsztatach przedsiêbiorczoœci z modu³em
poradnictwa zawodowego
- kursie informatycznym ECDL z mo¿liwoœci¹
bezp³atnego przyst¹pienia do egzaminu,
koñcz¹cego siê uzyskaniem certyfikatu.
Wœród zadañ projektu oprócz zajêæ realizowanych w szkle czy w kawiarence internetowej przewidziano zajêcia pozaszkolne:
- wyjazd do Krakowa do Instytutu Chemii
UJ na „Spotkanie z ciekaw¹ chemi¹” - dla
40 uczniów, 3 opiekunów (bilet na pokazy, przejazd, ubezpieczenie, obiad – wszystko nieodp³atnie dla uczestników)

- wyjazd do Rzeszowa
tak¿e w 40-toosobowej grupie uczniów z
3 opiekunami do rzeszowskiego kina HELIOS na film anglojêzyczny STAN GRY
- wyjazd do Rzeszowa
do Nauczycielskiego Kolegium Jêzykowego PROMAR tak¿e dla 40 uczniów i 3
opiekunów.
Na potrzeby realizacji projektu oprócz
materia³ów rekrutacyjnych (ulotki, baner,
plansze, tabliczki na pomieszczeniach gdzie
odbywa³y siê zajêcia ) oraz szkoleniowych i
promocyjnych (teczki, zestawy d³ugopisów,
zeszyty) zakupiono pomoce dydaktyczne i
materia³y do prowadzenia zajêæ i obs³ugi
projektu (laptop z oprogramowaniem, kamerê cyfrow¹, 3 magnetofony, odczynniki
chemiczne, fartuchy i sprzêt laboratoryjny
do æwiczeñ chemicznych, s³owniki do j. angielskiego, podrêczniki i zeszyty æwiczeñ do
wszystkich zajêæ objêtych projektem).
W czasie uroczystoœci podsumowuj¹cej
realizacjê projektu wszystkim beneficjentom, nauczyciele prowadz¹cy zajêcia wrêczyli pami¹tkowe certyfikaty udzia³u. Ponadto uczestnicy kursu ECDL – dziêki pozytywnemu zdaniu egzaminów odebrali - Europejskie Certyfikaty Umiejêtnoœci Komputerowych, które s¹ honorowane w ca³ej Europie. Uczestnikom kursów jêzykowych wrêczone zosta³y œwiadectwa wystawione przez
Centrum Edukacji LINGUA, którego pracownicy prowadzili kursy. Uroczystoœæ podsumowania projektu zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹ goœcie – dr Tomasz Pardela z WSIiZ
w Rzeszowie – koordynator regionalny
ECDL, panie Ma³gorzata Bochenek i Magdalena Stusik z Centrum Edukacji LINGUA
w Rzeszowie. Pan Józef Rojek - Starosta Po-

wiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego, który nie
móg³ osobiœcie uczestniczyæ w tej uroczystoœci, przes³a³ na rêce Dyrektora Szko³y Lucyny Doroby list z podziêkowaniem za
zaanga¿owanie siê liceum w organizacjê
dodatkowych zajêæ i pozyskiwanie œrodków
pozabud¿etowych.
Nad prawid³owym przebiegiem projektu czuwa³ zarz¹d – p. Justyna W¹troba,
któr¹ pod koniec pracy zast¹pi³a p. Bernadeta Rogowska, p. Renata Stachnik, p. Halina Szela i p. £ukasz Kumor. Zajêcia prowadzili – p. Alfreda Sura, p. Anna Dziura, p.
Edyta Sroka, p. Marta Lalicka-Saj, p. Aldona ¯aba, p. Aldona Homa, p. Magdalena
Stusik, p. Janusz Kolbusz i p. Grzegorz Pach.
Przygotowanie i realizacja projektu by³y
ogromnym wyzwaniem, ale po jego zakoñczeniu wszyscy mamy satysfakcjê, ¿e to nowatorskie dzia³anie przyczyni³o siê do poszerzenia i zdobycia przez uczniów naszej
szko³y nowych wiadomoœci i umiejêtnoœci.
Halina Szela

Medale
Mistrzostw
Polski dla
sztangistów
Lechii

Kolejne medale z imprez rangi mistrzowskiej przywieŸli sztangiœci i sztangistki Lechii. Pod koniec kwietnia rywalizowali
w Nowinach w XV Ogólnopolskiej Olimpiadzie M³odzie¿y, a miesi¹c póŸniej w Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorek do lat 20
w Mroczy. Plon podopiecznych trenera
Mateusza B³achowicza to trzy srebrne medale i jeden br¹zowy.
W Nowinach najlepiej spisa³ siê Szymon
Drwal w kat. +105 kg zdobywaj¹c srebro za

wynik 253 kg (113+140). W tych samych zawodach 5. miejsce zajê³a Natalia Urban w
kat. 75 kg – 134 kg (57+77), 6. Adam Januœ w
kat. 62 kg – 199 kg (91+108), a 8. Monika
Wozowicz w kat. 48 kg – 91 kg (40+51).
W klasyfikacji klubów Lechia zajê³a 13.
miejsce na 57 sklasyfikowanych.
W Mroczy na podium stawa³y dziewczêta: Agata Zaweracz i Magdalena Pasko – na
drugim miejscu (Agata przegra³a z³oto tylko wag¹ cia³a) oraz Oktawia Lurka – na trze-
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cim. Ponadto 4. miejsce zajê³a Ilona Drozd,
9. Urszula Trela. Tym razem medalu nie przywieŸli juniorzy: Micha³ Majka by³ 5., Pawe³
Trojan – 6. Adam Januœ – 6., zaœ Dariusz
Skiba – 9.
Oto wyniki zawodników Lechii:
Juniorki
Kat. 48 kg: 4. Ilona Drozd – 97 kg (40+57)
Kat. 53 kg: 2. Agata Zaweracz – 137 kg (62+75)
Kat. 75 kg: 3. Oktawia Lurka – 152 kg (65+87)
Kat. +75 kg: 2. Magdalena Pasko – 184 kg (80+104);
9. Urszula Trela – 90 kg (40+50)
Juniorzy
Kat. 56 kg: 5. Micha³ Majka – 160 kg (75+85);
9. Dariusz Skiba – 88 kg (38+50)
Kat. 69 kg: 6. Pawe³ Trojan – 220 kg (95+125)
Kat. 94 kg: 6. Krzysztof Januœ – 259 kg (113+146)
(-)

PI£KA NO¯NA
IV liga
Po fatalnej jesieni tylko cud móg³ uchroniæ
Lechiê przed degradacj¹. Cudu nie by³o,
ale nie by³o te¿ kompromitacji. Co wiêcej –
zdaje siê, ¿e zarz¹dzaj¹cy sêdziszowsk¹ pi³k¹
potrafili wyci¹gn¹æ wnioski z kilku ostatnich
sezonów, kiedy dru¿ynê opierali na zawodnikach z zewn¹trz, co nie zawsze gwarantowa³o dobre wyniki. Tym razem, w rundzie
wiosennej postawiono na doœwiadczonego
szkoleniowca i w³asnych wychowanków.
Efekt? 21 punktów w 15 meczach. W klasyfikacji rundy wiosennej Lechia uplasowa³aby
siê na 8. miejscu, wy¿ej ni¿ np. Kolbuszowianka, Igloopol czy B³êkitni. To oczywiœcie
za ma³o by pozostaæ w gronie czwartoligowców, ale przynajmniej pozwoli³o po ostatniej kolejce oddaæ czerwon¹ latarniê Zrywowi Dzikowiec. Taka gra jesieni¹ da³aby w
miarê spokojne utrzymanie. Tymczasem
przysz³y sezon Lechici spêdz¹ w klasie okrêgowej. Oby by³ to tylko epizod, bo Sêdziszów sportowo i organizacyjnie staæ na dru¿ynê w IV lidze. Oby epizodem nie by³a dru¿yna Lechii, w której prym wiod¹ wychowankowie i zawodnicy pozyskani z okolicznych wiejskich klubów. Wiosn¹ udowodnili,
¿e nie brakuje im umiejêtnoœci, ambicji, woli
walki i chêci gry o jak najlepszy rezultat do
ostatnich minut i ostatnich ligowych kolejek – nawet w sytuacji, gdy nie by³o szansy na
utrzymanie. To o Lechii z szacunkiem mówiono pod koniec sezonu, ¿e rozdaje karty
w walce o utrzymanie. To Lechia da³a przyk³ad fair play, gdy nie maj¹c szans na pozostanie w lidze, strzela³a bramki B³êkitnym,
Czarnym Jas³o, Igloopolowi, które o utrzymanie walczy³y. Na tym polega prawdziwy
sport. Nie warto zatem inwestowaæ w pseudogwiazdy, dla których gra w Sêdziszowie
bêdzie tylko kolejnym przystankiem w „karierze” i okazj¹ do ³atwego zarobku. Trzeba
inwestowaæ w swoich, którzy na boisku z
dum¹ tworzyæ bêd¹ historiê 95-letniej staruszki Lechii.

Sztangiœci w czo³ówce II ligi
6. miejsce po dwóch rundach
Dru¿ynowych Mistrzostw Polski
zajmuj¹ sztangiœci Lechii. Na pomostach w Sêdziszowie i Sanoku
zdobyli w sumie 3133,5 punktu.
Na wynik dru¿yny z³o¿y³y siê nastêpuj¹ce osi¹gniêcia:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Czo³ówka tabeli II ligi:
Klub
I runda
KS Rzemieœlnik Malbork
1717,5
LUKS Gryf Bujny
1639,3
CLKS Mazovia II Ciechanów
1565,5
LKS ¯u³awy Nowy Dwór Gd.
1600,9
KS Raszyn
1579,3
MLKS Lechia Sêdziszów M³p. 1563,5

II runda
1753,9
1747,4
1682,9
1583,7
1600,4
1570,0

Razem
3471,4
3386,7
3248,4
3184,6
3179,7
3133,5

I runda:
Adam Januœ – 205 kg (90+115) – 331,3 pkt.
Pawe³ Trojan – 217 kg (90+127) – 321,2
Kazimierz Koza – 265 kg (125+140) – 317,8
Krzysztof Januœ – 227 kg (107+120) – 299,6
Pawe³ Olech – 220 kg (100+120) – 293,6
Szymon Drwal – 205 kg (85+120) – 254,0
W sumie 1563,5

II runda:
Wojciech Mucha – 280 kg (120+160) – 322,5 pkt.
Krzysztof Januœ – 247 kg (115+132) – 321,8
Kazimierz Koza – 270 kg (125+145) – 321,8
Pawe³ Trojan – 210 kg (90+120) – 306,1
Szymon Drwal – 247 kg (110+137) – 297,8
Damian Kubik – 213 kg (98+115) – 286,6
W sumie 1570,0
(b)

Ostatnie wyniki i tabela koñcowa:
Czarni Jas³o – Lechia 0:2 (0:1) 0:1 Duduœ (31.) 0:2 Doroba
(72-karny po faulu na Pazdanie).
Lechia – Igloopol Dêbica 1:0 (0:0) 1:0 Przydzia³ (65.)
Pogoñ Le¿ajsk – Lechia 4:0 (2:0)
Lechia – Siarka Tarnobrzeg 1:0 (0:0) 1:0 Idzik (79-karny po
faulu na Szelidze)

Kolejka 22: P³omieñ – GKS Niebylec 3:2
Kolejka 23: Wis³ok Strzy¿ów – P³omieñ 4:1
Kolejka 24: P³omieñ – Iskra Zg³obieñ 0:1
Kolejka 25: P³omieñ – Victoria Budy G³ogowskie 7:3
Kolejka 26: Bratek Bratkowice – P³omieñ 3:1

1. Stal Sanok
2. Siarka Tarnobrzeg
3. Polonia Przemyœl
4. Rzemieœlnik Pilzno
5. Kolbuszowianka
6. B³êkitni Ropczyce
7. Pogoñ Le¿ajsk
8. JKS 1909 Jaros³aw
9. Strumyk Malawa
10. Igloopol Dêbica
11. ¯urawianka
12. Sokó³ Nisko
13. Czarni Jas³o
14. Czuwaj Przemyœl
15. Lechia Sêdziszów
16. Zryw Dzikowiec

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

65
60
55
47
46
43
43
43
39
36
36
34
34
28
26
25

20
17
15
13
12
11
12
12
10
8
9
10
10
8
7
6

5
9
10
8
10
10
7
7
9
12
9
4
4
4
5
7

5 77-23
4 61-25
5 42-25
9 42-35
8 40-28
9 28-29
11 42-36
11 41-46
11 43-60
10 27-29
12 37-49
16 33-51
16 29-40
18 29-41
18 29-58
17 21-46

Klasa A (Dêbica)
Kolejka 23: Paszczyniak Paszczyna – Sokó³ 0:2
Kolejka 24: Sokó³ – Czekaj Ropczyce 1:1
Kolejka 25: £êki Górne – Sokó³ 1:1
Kolejka 26: Sokó³ – Brzostowianka 2:0
Kolejka 27: Ostra Gumniska – Sokó³ 2:3
Kolejka 28: Sokó³ – Radomyœlanka 3:1
Kolejka 29: LKS Pustków – Sokó³ 2:3
Kolejka 30: Sokó³ – Borowiec Straszêcin 3:0 vo
1. Chemik Pustków
2. Brzostowianka
3. Sokó³ Krzywa
4. Czekaj Ropczyce
5. Borowiec Straszêcin
6. LKS ¯yraków
7. Ostra Gumniska
8. Victoria Ocieka
9. Radomyœlanka
10. £êki Górne
11. Or³y Borowa
12. Inter Gnojnica
13. LKS Pustków
14. Paszczyniak Paszczyna
15. Jamnica Dulcza Wl.
16. LKS Jod³owa

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

75
56
54
52
51
51
45
39
37
36
29
29
28
27
22
19

23
16
15
14
14
15
12
10
10
8
7
7
6
5
5
3

6
8
9
10
9
6
9
9
7
12
8
8
10
12
7
10

1 99-32
6 61-34
6 60-38
6 79-36
7 75-51
9 55-41
9 67-55
11 48-61
13 57-65
10 48-67
15 38-66
15 33-66
14 51-61
13 30-46
18 25-73
17 53-87

Klasa A (Rzeszów)
Kolejka 20: P³omieñ – Œwilczanka 0:1
Kolejka 21: Izolator II Boguchwa³a – P³omieñ 1:3

1. Wis³ok Strzy¿ów
26
2. Piast Nowa Wieœ
26
3. Bratek Bratkowice
26
4. GKS Niebylec
26
5. Œwilczanka
26
6. Iskra Zg³obieñ
26
7. Izolator II Boguchwa³a26
8. Rudzik Rudna Ma³a 26
9. P³omieñ Zagorzyce 26
10. LKS Przybyszówka 26
11. Victoria Budy G³og. 26
12. P³omyk Lutory¿
26
13. Korona II Rzeszów 26
14. Orze³ Lubla
26

51
51
51
46
45
42
40
37
33
32
28
22
19
19

16
15
16
14
14
12
12
10
10
9
8
6
5
5

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

7 59-26
5 53-29
7 53-29
8 48-28
9 53-42
8 41-30
10 43-35
9 57-57
13 52-41
12 35-47
14 42-50
16 43-83
17 35-85
17 34-66

Klasa B (Rzeszów)
Kolejka 12: Rudnianka Rudna Wlk. – Plon 0:2
Kolejka 13: Plon – LKS Jasionka 2:5
Kolejka 14: Junak S³ocina – Plon 6:1
Kolejka 15: Plon – LKS Bia³a 5:0
Kolejka 16: Novi Nosówka – Plon 5:2
Kolejka 17: Plon – Resovia II 2:14
Kolejka 18: Orze³ Wysoka G³ogowska – Plon 2:0
Kolejka 19: Plon – KP Zabajka 1:3
Kolejka 20: Plon – Mrowlanka 6:3
Kolejka 21: D¹b D¹browa – Plon 5:3
Kolejka 22: Plon – Trzcianka Trzciana 6:3
1. Resovia II
22
2. LKS Jasionka
22
3. Junak S³ocina
22
4. Orze³ Wysoka G³og. 22
5. Plon Klêczany
22
6. Novi Nosówka
22
7. Trzcianka Trzciana 22
8. KP Zabajka
22
9. Mrowlanka Mrowla 22
10. D¹b D¹browa
22
11. Rudnianka Rudna Wlk. 22
12. LKS Bia³a
22

60
49
47
41
36
35
30
30
15
15
15
11

20
16
15
13
12
10
9
10
4
4
4
3

0
1
2
2
0
5
3
0
3
3
3
2

2 147-27
5 64-31
5 73-40
7 55-42
10 74-68
7 43-44
10 40-41
12 50-62
15 34-75
15 32-70
15 24-79
17 15-72

Klasa B (Dêbica)
Kolejka 10:
Korona – Pewnoœæ Lubzina 2:0
Huragan – Borkovia 2:2
K³os – Olchovia 4:1

(ci¹g dalszy na str. 18)
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PI£KA NO¯NA
(ci¹g dalszy ze str. 17)
Kolejka 11
Baszta Zawada – K³os 1:1
Borkovia – Korona 1:0
Kolejka 12
LKS £opuchowa – Borkovia 1:0
Korona – Olchovia 1:7
K³os – Olimpia Nockowa 0:0
Kolejka 13
LZS Ma³a – K³os 1:2
Baszta Zawada – Korona 5:1
Borkovia – Pewnoœæ Lubzina 2:0
Kolejka 14
Borkovia – LZS Ma³a 3:0
Korona – Olimpia Nockowa 0:3
Huragan Przedbórz – K³os 0:1
Kolejka 15
K³os – Korona 4:1
Olchovia – Borkovia 1:2
Kolejka 16
Borkovia – Baszta Zawada 2:0
LKS £opuchowa – K³os 4:2
Korona – Huragan Przedbórz 3:2
Kolejka 17
K³os – Pewnoœæ Lubzina 2:1

Olimpia Nockowa – Borkovia 4:2
Korona – LZS Ma³a 1:1
Kolejka 18
Borkovia – K³os 0:2
LKS £opuchowa – Korona 4:2
1. LKS £opuchowa
18
2. Baszta Zawada
18
3. K³os Kawêczyn
18
4. Olimpia Nockowa
18
5. Borkovia Borek Wlk. 18
6. Olchovia Olchowa
18
7. Pewnoœæ Lubzina
18
8. Huragan Przedbórz 18
9. LZS Ma³a
18
10. Korona Góra Ropcz. 18

46
41
39
35
32
17
16
13
11
10

15
13
12
11
10
5
5
3
3
3

1
2
3
2
2
2
1
4
2
1

Futbol m³odzie¿owy
Juniorzy starsi
Wyniki i tabela koñcowa:
Stal £añcut - Lechia Sêdziszów
Lechia Sêdziszów - Strug Tyczyn
Gryf Mielec - Lechia Sêdziszów
Lechia Sêdziszów - Strzelec Frysztak
Grodziszczanka - Lechia Sêdziszów
Lechia Sêdziszów - Korona Rzeszów
Rzemieœlnik Pilzno - Lechia Sêdziszów
Lechia Sêdziszów - Izolator Boguchwa³a

2 54-22
3 57-29
3 43-21
5 68-32
6 33-21
11 42-42
12 26-48
11 26-47
13 20-62
14 20-65

1:4
1:1
1:3
2:2
3:5
5:0
3:2
2:0

Lechia Sêdziszów - Stal £añcut
Strug Tyczyn- Lechia Sêdziszów
Lechia Sêdziszów - Gryf Mielec
Strzelec Frysztak - Lechia Sêdziszów
Lechia Sêdziszów - Grodziszczanka
Korona Rzeszów - Lechia Sêdziszów
Lechia Sêdziszów - Rzemieœlnik Pilzno
Izolator Boguchwa³a - Lechia Sêdziszów
1. Rzemieœlnik Pilzno
2. Lechia Sêdziszów
3. Izolator Boguchwa³a
4. Strug Tyczyn
5. Gryf Mielec
6. Grodziszczanka
7. Strzelec Frysztak
8. £KS £añcut
9. Korona Rzeszów

16
16
16
16
16
16
16
16
16

41
35
31
28
22
21
20
10
0

13
11
10
8
7
6
6
3
0

2
2
1
4
1
3
2
1
0

Juniorzy m³odsi
1. Strug Tyczyn
2. Lechia Sêdziszów
3. Rzemieœlnik Pilzno
4. Gryf Mielec
5. Grodziszczanka
6. £KS £añcut
7. Izolator Boguchwa³a
8. Korona Rzeszów

14
14
14
14
14
14
14
14

38
35
20
19
15
12
12
1

35-8
49-10
32-26
40-24
22-26
24-39
18-28
12-71

6:1
2:3
5:0
2:6
12:0
0:11
1:3
4:1
1 53-23
3 69-23
5 35-20
4 38-18
8 40-45
7 45-52
8 35-32
12 22-45
0 10-89

REGULAMIN
XIX TURNIEJU PI£KI NO¯NEJ O „PUCHAR BURMISTRZA” SÊDZISZOWA M£P.
5-26 LIPCA 2009 R.
1.

Do turnieju dopuszczeni zostaj¹ zawodnicy, którzy reprezentowali dany klub w
rundzie wiosennej 2009 r. /dotyczy to
równie¿ Juniorów „Lechii” Sêdziszów
M³p., nie dotyczy „GRODU” Bêdziemyœl.
2. Mecze turniejowe rozgrywane bêd¹
systemem pucharowym po uprzednim
losowaniu par, które odby³o siê w dniu
23.06.2009 r. W przypadku remisu po
rozegraniu meczu 2 X 45 minut zwyciêzca zostanie wy³oniony w serii rzutów karnych.
3. W II rundzie wyst¹pi¹ zwyciêzcy par z I
rundy.
4. Zwyciêzcy II rundy spotkaj¹ siê w meczu fina³owym, przegrani z II rundy
wyst¹pi¹ w meczu o III miejsce.
5. Gospodarz meczu przekazuje informacje do Urzêdu Miejskiego o wyniku
meczu, strzelonych bramkach, ewentualnie o czerwonych kartkach.
6. Zawodnik ukarany czerwon¹ kartk¹ ma
zakaz gry w nastêpnym meczu Turnieju.
7. Ka¿da dru¿yna w trakcie meczu mo¿e
dokonaæ 5 zmian w tym bramkarz.
8. Gospodarze II rundy zostan¹ ustaleni
w drodze losowania po rozegraniu I
rundy, losowanie odbêdzie siê w dn. 13
lipca 2009 r. /poniedzia³ek/ godz. 8.00
w Urzêdzie Miejskim w Sêdziszowie M³p.
/pokój nr 2/.
9. Mecze fina³owe zostan¹ rozegrane 26
lipca 2009 r. (niedziela) na stadionie
MLKS Lechia Sêdziszów M³p.
10. Na ka¿dy mecz dru¿yny mog¹ na rachunek Gminy dokonaæ zakupu wody
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mineralnej do kwoty 25 z³.
11. Organizator Turnieju /Gmina/ zabezpiecza obs³ugê sêdziowsk¹.
12. Gospodarze poszczególnych meczy zabezpieczaj¹ obs³ugê medyczn¹, a meczy fina³owych organizator Turnieju.
NAGRODY:
1. Kluby bior¹ce udzia³ w Turnieju o Puchar Burmistrza otrzymuj¹ nagrody w
postaci sprzêtu sportowego w kwocie:
I miejsce – 600 z³
II miejsce – 500 z³
III miejsce – 400 z³
IV miejsce – 300 z³
Pozosta³e dru¿yny za udzia³ w turnieju otrzymuj¹ sprzêt w kwocie po 100 z³
2. Dru¿yny bior¹ce udzia³ w fina³ach 26
lipca 2009 r. otrzymuj¹ od organizatorów ciep³y posi³ek i napoje.

Terminarz
XIX Turnieju o Puchar Burmistrza:
5. lipca 2009
godz. 14.00 GRÓD BÊDZIEMYŒL – KORONA GÓRA R.
godz. 17.00 BORKOVIA BOREK WIELKI –
PLON KLÊCZANY
12. lipca 2009
godz. 14.00 SOKÓ£ KRZYWA – P£OMIEÑ
ZAGORZYCE
godz. 17.00 PROGRES KAWÊCZYN – LECHIA SÊDZISZÓW M£P. JUNIORZY
1-2 FINA£U – 19. lipca 2009
godz. 14.00 Gród/Korona – Borkovia/Plon
godz. 17.00 Sokó³/P³omieñ – Progres/Lechia
FINA£ - Stadion „LECHII” w Sêdziszowie
M³p. – 26. lipca 2009
godz. 15.00 – Mecz o III m-ce
godz. 17:00 – FINA£

Walne zebranie Lechii
21. czerwca odby³o siê walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze MLKS Lechia Sêdziszów M³p. Poœwiêcone by³o
podsumowaniu ostatniego roku dzia³alnoœci klubu oraz wyborom nowych w³adz.
Nie zabrak³o te¿ refleksji nad przyczynami spadku pi³karzy do klasy okrêgowej.
W nowym zarz¹dzie Lechii znaleŸli siê:
Andrzej Doroba – prezes

Zbigniew Szeliga – wiceprezes ds. pi³ki
no¿nej
Mateusz B³achowicz – wiceprezes ds.
podnoszenia ciê¿arów
Jacek Lesiñski – sekretarz
Marek Szczêch – cz³onek
Sk³ad komisji rewizyjnej:
Marek Stefan – przewodnicz¹cy
Witold Chmiel – sekretarz
Jerzy Worek – cz³onek.
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V Uliczny Bieg Sêdzisza
Dnia 04.06.2009r. w ramach obchodów Dni Sêdziszowa odby³
siê V Uliczny Bieg „Sêdzisza” pod patronatem Burmistrza Sêdziszowa M³p. Wziê³o w nim udzia³ 203 uczestników.
Ide¹ imprezy jest propagowanie zdrowego stylu ¿ycia i popularyzacja najprostszej formy ruchu jak¹ jest bieganie. Na rynku w Sêdziszowie M³p. najliczniejsz¹ grup¹ biegaczy by³y dzieci ze szkó³ podstawowych, co jest bardzo pocieszaj¹ce. Jednak im starsza kategoria, tym

mniejsza iloœæ m³odzie¿y startuj¹cej w zawodach. W naszym spo³eczeñstwie, tak¿e lokalnym, bieganie rekreacyjne jest ma³o popularne szczególnie wœród doros³ych. Widok osoby biegaj¹cej dla zdrowia czêsto
budzi zdziwienie, a u niektórych nawet œmiech. Miejmy nadziejê, ¿e
najm³odsi biegacze bêd¹ dobrym przyk³adem i w kolejnych biegach
frekwencja w starszych kategoriach wzroœnie. Niech has³o „Nie biegaj
dziecko, bo siê spocisz” zamieni siê w „Biegaj, a¿ siê spocisz”.

W V Biegu „Sêdzisza” najlepsze wyniki osi¹gnêli:
Kategoria SP kl. 0-II dziewczêta (26 startuj¹cych):
I Justyna Kuku³ka
Wolica Piaskowa Kl. II
II Joanna Macio³ek
Sêdziszów M³p. Kl. II
III Katarzyna Przydzia³
Boreczek
Kl. I
IV Karolina Majka
Sêdziszów M³p. Kl. I
V Zofia Ziêba
Sêdziszów M³p. Kl. II
VI Patrycja G³odek
Sêdziszów M³p. Kl. II

Kategoria SP kl. III-IV dziewczêta (24 startuj¹cych):
I Anna Drozd
Sêdziszów M³p. Kl. IV
II Justyna Ró¿añska
Czarna Sêdz.
Kl. III
III Anna Sado
Borek Wielki
Kl. III
IV Weronika Piwowar
Sêdziszów M³p. Kl. III
V Patrycja Kieba³a
Bêdziemyœl
Kl. IV
VI Gabriela Przydzia³
Boreczek
Kl. III

Kategoria SP kl. V-VI ch³opcy (26 startuj¹cych):
I Patryk Stok³osa
Klêczany
Kl. V
II Mateusz Siwiec
Zagorzyce Dolne Kl. VI
III Grzegorz K³ósek
Zagorzyce Górne Kl. VI
IV Kamil K³ósek
Zagorzyce Górne Kl. VI
V Damian Longosz
Sêdziszów M³p. Kl. VI
VI Bart³omiej Kubik
Sêdziszów M³p. Kl. VI
Kategoria GM dziewczêta
I Ewa Zawisza
II Anna Siwiec
III Aneta Bochnak
IV Anna Bizoñ
V Paulina Ocha³
VI Agnieszka Drozd

Kategoria SP kl. 0-II ch³opcy
Kategoria SP kl. 0-II ch³opcy (27 startuj¹cych):
I Stefan Osztreicher
Sêdziszów M³p. Kl. II
II Jakub Sado
Borek Wielki
Kl. II
III Dominik Wnêk
Wolica Piaskowa Kl. II
IV Sebastian Przydzia³
Wolica Piaskowa Kl. II
V Adrian Kuroñ
Borek Wielki
Kl. I
VI Filip Drwal
Sêdziszów M³p. Kl. II
Kategoria SP kl. III-IV ch³opcy

Kategoria SP kl. III-IV ch³opcy (36 startuj¹cych):
I Tomasz Pichla
Borek Wielki
Kl. IV
II Wojciech Przydzia³
Boreczek
Kl. IV
III Patryk Szczêch
Wolica Piaskowa Kl. IV
IV Maksymilian Totoñ
Góra Ropczycka Kl. IV
V Damian Stok³osa
Klêczany
Kl. IV
VI Damian K³ósek
Zagorzyce Dolne Kl. IV

Kategoria SP kl. III-IV dziewczêta

Kategoria SP kl. V-VI dziewczêta (20 startuj¹cych):
I Wioletta Róg
Zagorzyce Górne Kl. V
II Karolina Kozek
Zagorzyce Dolne Kl. VI
III Joanna Zawadzka
Czarna Sêdz.
Kl. V
IV Aleksandra Charchut
Zagorzyce Dolne Kl. V
V And¿elika Pazdan
Zagórzyce Dolne Kl. V
VI Patrycja Paœciak
Borek Wielki
Kl. VI

(17 startuj¹cych):
Czarna Sêdz
Kl. I
Zagorzyce Górne Kl. II
Zagorzyce Górne Kl. I
Zagorzyce Górne Kl. I
Zagorzyce Górne Kl. I
Sêdziszów M³p. Kl. I

Kategoria GM ch³opcy (15 startuj¹cych):
I Arkadiusz Je¿
Czarna Sêdz.
II Jaros³aw Dar³ak
Zagorzyce Górne
III Kamil Saj
Sêdziszów M³p.
IV Tomasz Orzech
Czarna Sêdz.
V Piotr Bizoñ
Zagorzyce Górne
VI Cezary Szela
Sêdziszów M³p.

Kl. III
Kl. II
Kl. II
Kl. I
Kl. II
Kl. II

Kategoria szko³y œrednie dziewczêta:
I Ewelina Haraf
Gim. Czarna Sêdz.
II Agnieszka Kubik
Gim. Mielec

Kl. III
Kl. III

Kategoria szko³y œrednie ch³opcy:
I Rafa³ Pas
SZS Ropczyce kl. I
II Krzysztof Krupa
SZS Ropczyce kl. I
III Micha³ Filipek
LO Ropczyce kl. I
Kategoria OPEN kobiety
I Danuta Zatorska
II Renata Skomra

Ropczyce
Krzywa

Kategoria OPEN mê¿czyŸni
I Konrad Zaj¹c
II Józef Kubik
III Grzegorz Wolak
IV Piotr Czeladka

Czarna Sêdz.
Sêdziszów M³p.
Borek Wielki
Sêdziszów M³p

Grzegorz Wolak
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