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9 października 2017 r. uczniowie, nauczyciele i rodzice świętowali 25-lecie istnienia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Sędziszowie 
Małopolskim. Przy tej okazji oficjalnie otwarto i poświęcono salę gimnastyczną, z której uczniowie korzystają od 1 września br. 

Obchody 25-lecia istnienia sędziszowskiej „trójki” rozpoczęto Mszą Świętą w świątyni miłosierdzia. Następnym punktem uroczystości było 
przecięcie wstęgi, którym oficjalnie otwarto nowo wybudowaną sale gimnastyczną. Podczas oficjalnej części dyrektor Benedykt Czapka 

przedstawił historię szkoły, a gratulacje z okazji jubileuszu składali burmistrz Bogusław Kmieć, wicestarosta powiatu ropczycko-sędziszow-
skiego Bernadeta Frysztak oraz Artur Hosa, wiceprzewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego. Burmistrz przekazał komplet piłek, 

słodycze dla uczniów w makiecie sali gimnastycznej oraz pamiątkowy plakat, natomiast wicestarosta przekazała zestaw piłek. 
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października br. swoje święto mieli

nauczyciele i pracownicy oświa-

ty naszej gminy. Uroczystości rozpoczę-

ły się Mszą Świętą w kościele farnym,  

a następnie w sędziszowskim Domu 

12 Kultury burmistrz Bogusław Kmieć 

wraz z zastępcą Piotrem Kapustą i prze-

wodniczącym rady miejskiej Jerzym 

Kiebałą wręczyli doroczne nagrody 

dla nauczycieli i dyrektorów gminnych 

szkół. Życzenia nauczycielom i składali 

m.in. Małgorzata Rauch, podkarpacki 

kurator oświaty, Bernadeta Frysztak, 

wicestarosta powiatu ropczycko-sędzi-

szowskiego, parlamentarzyści.
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października br. w Sędziszowie

Małopolskim, po raz pierwszy  

w historii naszego miasta, powstawa-

ły zdjęcia do filmu fabularnego „Uła-

skawienie” w reżyserii Jana Jakuba 

Kolskiego. Ekipa filmowa pracowała  

w klasztorze, a wśród niej byli Krzysz-

tof Globisz, Grażyna Błęcka-Kolska  

i Jan Jankowski. „Ułaskawienie” oparte 

jest na autentycznej historii wujka re-

żysera, który po wojnie został uznany 

za wroga ludu i nawet po śmierci władze 

ludowe nie uszanowały prawa do jego 

godnego pochówku. Rodzice zmarłe-

go przemierzają kraj, żeby znaleźć dla 

syna spokojne miejsce ostatniego spo-

czynku. Premiera „Ułaskawienia” pla-

nowana jest jesienią przyszłego roku.

Fot. M. Moskal
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października br. Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej i Miesz-

kaniowej w Sędziszowie Małopolskim 

obchodziło jubileusz 20-lecia swojej dzia-

łalności. W uroczystości w sędziszowskim 

domu kultury pojawili się zaproszeni go-

ście oraz byli i obecni pracownicy firmy.  

Z okazji jubileuszu prezes zarządu 

PGKiM Jerzy Sroka wręczył wyróżnienia 

wieloletnim pracownikom przedsiębior-

stwa. Atrakcją był występ duetu skrzyp-

cowego Queens of Violins.

23
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lecie istnienia Zespołu Szkół

Technicznych obchodzili 14 paź-

dziernika br. obecni i emerytowani pra-

cownicy szkoły, uczniowie i absolwenci 

oraz zaproszeni goście. Były wspomnienia, 

gratulacje i życzenia na kolejne lata działal-

ności. W uroczystości uczestniczyli m.in. 

włodarze naszej gminy, burmistrz Bogu-

sław Kmieć, zastępca burmistrza Piotr Ka-

pusta oraz sekretarz Jan Maroń, absolwenci 

tej szkoły, a także wicestarosta Bernadeta 

Frysztak, która uczyła w ZST.

40-
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października 2017 r. odbyła się XL
Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie 

Młp., w trakcie której uchwalono także na-
stępujące uchwały:

1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski 
na rok 2017  nr XXIX/272/16  z dnia 29 
grudnia 2016 r.

2. Uchwała w sprawie zmian w  wie-
loletniej prognozie  finansowej Gminy 
Sędziszów Małopolski, na mocy której 

w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej 

prognozy finansowej, stanowiącym załącz-

nik nr 2 do uchwały nr XXIX/273/16 Rady 

Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim  

z dnia 29 grudnia 2016 r. w części 1.1 wpro-

wadza  się następujące zmiany: zwiększa się 

zakres wykonywania przedsięwzięcia wie-

loletniego współfinansowanego ze środków  

z budżetu Unii Europejskiej pn. „Akademia 

wesołego przedszkolaka” o kwotę 41.500 zł 

i w związku z tym zwiększa się limit wydat-

ków na przedsięwzięcie w 2017 r. o kwotę  

41.500 zł, w tym: wydatki bieżące o kwo-

tę 12.818 zł, wydatki majątkowe o kwotę 

28.682 zł.

3. Uchwała w sprawie udzielenia pomo-
cy finansowej dla Samorządu Województwa 
Podkarpackiego, na mocy której postanawia 

się udzielić pomocy finansowej z budżetu 

Gminy Sędziszów Małopolski w 2018 roku w 

formie dotacji celowej w kwocie: 179 270,00 

zł  dla Samorządu Województwa Podkarpac-

kiego na realizację zadania inwestycyjnego 

pn: ,,Budowa drogi wojewódzkiej nr 987 na 

odcinku od  DK 94 przez ul. Księżomost do 

DP 1334R”. 

4. Uchwała w sprawie zaciągnięcia zo-
bowiązania w zakresie inwestycji  o wartości 
przekraczającej kwoty ustalone w budżecie 
Gminy na 2017 rok, na mocy której postana-

wia się zaciągnąć zobowiązanie ponad kwotę 

wydatków określoną w budżecie Gminy na 

2017 rok do wysokości 369.270 zł  z przezna-

26 czeniem na:

1) opracowanie dokumentacji projekto-

wej na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę 

Szkoły Podstawowej w Wolicy Piaskowej – 

30.000 zł,

2) zagospodarowanie placu publicznego 

na Osiedlu Mieszkaniowym zlokalizowanym 

pomiędzy ulicami: Wesołą i Węglowskiego  

i drogą krajową nr 94 w Sędziszowie Mało-

polskim” – 160.000 zł,

3) pomoc finansową dla Województwa 

Podkarpackiego na realizację zadania inwe-

stycyjnego pn. „Budowa drogi wojewódzkiej 

nr 987 na odcinku od DK94 przez ul. Księżo-

most do DP1334R” – 179.270 zł.

Zobowiązanie spłacone będzie w 2018 

roku z dochodów Gminy z tytułu udziałów 

w podatku dochodowym od osób fizycz-

nych.

 

5. Uchwała w sprawie w sprawie do-
puszczenia zapłaty podatków oraz opłat 
stanowiących dochody budżetu Gminy 
Sędziszów Małopolski instrumentem płat-
niczym. Mocą tej uchwały dopuszcza się 

zapłatę podatków, opłat i innych niepodat-

kowych należności budżetowych o charak-

terze publicznoprawnym, stanowiących 

dochody budżetu Gminy Sędziszów Mało-

polski za pomocą innego instrumentu płat-

niczego, w tym instrumentu płatniczego, 

na którym przechowywany jest pieniądz 

elektroniczny.

6. Uchwała w sprawie nadawania ho-
norowych tytułów i wyróżnień Miasta oraz 
Gminy Sędziszów Małopolski, na mocy 

której dokonano pięciu zmian w uchwale 

dotyczącej nadawania honorowych tytułów 

i wyróżnień Miasta oraz Gminy Sędziszów 

Małopolski:

1) Rada Miejska będzie mogła w roku 

kalendarzowym przyznać tylko jeden tytuł 

Honorowy Obywatel Miasta Sędziszów Ma-

łopolski oraz maksymalnie trzy wyróżnienia 

Zasłużony Dla Ziemi Sędziszowskiej.

2) Wniosek o nadanie  tytułu lub wy-

różnień złożony przez Burmistrza , stałe 

komisje Rady Miejskiej, kluby radnych lub 

stowarzyszenia, organizacje społeczno-

-polityczne i wyznaniowe, musi być po-

party przez co najmniej 50 pełnoletnich 

mieszkańców Gminy Sędziszów Małopol-

ski.

3) Członkowie Kapituły spośród siebie 

wybiorą Wiceprzewodniczącego, który za-

stępował będzie Przewodniczącego w czasie 

jego nieobecności.

4) Wnioski o nadanie tytułów i wyróż-

nień będzie można składać tylko do 31 grud-

nia danego roku kalendarzowego. Nie będzie 

obowiązywał już zapis, że w uzasadnionych 

przypadkach po uzgodnieniu z Przewodni-

czącym Rady Miejskiej wnioski mogą być 

składane w trakcie roku.

5) Uproszczono zapisy dotyczące organi-

zacji przez Przewodniczącego prac Kapituły.  

7. Uchwała w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego  
Nr 2/2017 w miejscowości Sędziszów Ma-
łopolski.

8. Uchwała w sprawie upoważnienia 
do zaciągnięcia zobowiązania wekslowe-
go, na mocy której wyraża się zgodę na wy-

stawienie weksla in blanco dla Samorządu 

Województwa Podkarpackiego do kwoty 

975.420 zł wraz z ewentualnymi odsetkami 

jako zabezpieczenie umowy o przyznanie 

pomocy na projekt pn. „Przebudowa placu 

targowego w Sędziszowie Małopolskim”, 

dofinansowany ze środków Unii Euro-

pejskiej w ramach PROW. Zobowiązanie 

zostaje zaciągnięte na okres 5 lat od daty 

dokonania płatności ostatecznej tj. do dnia 

30 lipca 2024 r. Źródłem pokrycia zobowią-

zania, o którym  mowa w § 1 będą dochody 

budżetu gminy z tytułu podatku od nieru-

chomości.

9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały 
Nr XIII/104/11 w sprawie ustalenia zasad 
wypłaty diet dla radnych

mina Sędziszów Małopolski w ramach

programu priorytetowego „System 

– Wspieranie działań ochrony środowi-

ska i gospodarki wodnej realizowanych 

przez WFOŚiGW, Część I-Usuwanie wyro-

bów zawierających azbest w roku 2017 do-

stała dofinansowanie w kwocie 42  628,86 

zł (z czego kwota dotacji z Narodo-

wego  Funduszu Ochrony Środowiska  

w Warszawie wyniosła 25 075,80 zł oraz Wo-

jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

w Rzeszowie wyniosła 17 553,06 zł ).

Wkład własny Gminy wyniósł 14 721,98 

zł.

Na demontaż, transport i utylizację płyt 

G azbestowych zakwalifikowało się 11 wnio-

sków. Ilość zdemontowanego azbestu wyno-

siła 39,56 Mg.

Na odbiór, transport i utylizację płyt 

azbestowych zakwalifikowało się 46 wnio-

sków. Odebrano 110, 060 Mg azbestu.

Realizacja zadania odbywała się w mie-

siącach wakacyjnych tj. od lipca do sierpnia.

Dofinansowaniem nie były objęte koszty 

związane z zakupem i montażem nowych po-

kryć dachowych.

Wykonawcą zadnia było konsorcjum 

firm: Firma Usługowo-Handlowa „Eko-Top” 

Sp. z o.o., ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów

i ŚLUSARSTWO Produkcja Handel 

Usługi Władysław Radzik, 39-218 Straszęcin 

9A

Gmina Sędziszów Małopolski realizu-

je powyższe zadanie od 2013 roku. Łączna 

ilość zdemontowanego azbestu do 2017 r. to 

127,248 Mg, odebranego azbestu to 804,438 

Mg, natomiast całkowity koszt demontażu  

i odbioru w latach 2013-2016 to 318 751,88 zł.  

Wnioski można składać przez cały rok, 

o terminie realizacji decyduje data wpływu 

wniosku.
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chwałą Nr 337/7211/17 Zarządu 

Województwa Podkarpackiego w Rze-

szowie z dnia 5 września 2017 r. Gminny 

Program Rewitalizacji Gminy Sędziszów 

Małopolski na lata 2014-2025 wpisany 

został do Wykazu programów rewitaliza-

cji gmin województwa podkarpackiego. 

Gminny program rewitalizacji pozytywnie 

przeszedł weryfikację formalną i meryto-

ryczną spełniając wymogi ustawy o rewi-

talizacji, Wytycznych Ministra Rozwoju  

z dnia 2 sierpnia 2016 r. w zakresie rewita-

lizacji w programach operacyjnych na lata 

2014-2020 oraz Instrukcji przygotowywa-

nia programów rewitalizacji w zakresie 

wsparcia w ramach Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego Województwa Podkar-

packiego na lata 2014-2020. 

Wpis do wykazu umożliwi gminie 

ubieganie się o  dofinansowanie unijne 

października br. sędziszowski 

Ratusz odwiedził pan Ronan Car-

rolaggi, dyrektor nowo powstałego zakładu 

Safran Aircraft Engines Poland. Podczas 

spotkania z burmistrzem Bogusławem 

Kmieciem dzielił się wrażeniami z Pol-

ski i Podkarpacia. Panowie zapewnili się  

o podtrzymaniu dotychczasowej współ-

pracy gminy z firmą, na koniec spotkania 

burmistrz podarował dyrektorowi zakładu 

akwarelę przedstawiającą Ratusz i sędzi-

szowskie świątynie.

ważne wydarzenie nie tylko dla

Ropczyc, ale dla całej służby zdro-

wia na Podkarpaciu - powiedział Marszałek 

Województwa Podkarpackiego Władysław 

Ortyl podczas podpisywania umowy o dofi-

nansowanie rozbudowy szpitala powiatowe-

go w Sędziszowie Małopolskim. Dokument 

potwierdzający przekazanie z RPO na ten cel 

9 014 595,01 złotych, podpisali 27 paździer-

nika br. w Starostwie Powiatowym Marszałek 

Województwa Podkarpackiego Władysław 

Ortyl i dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Ropczycach Mirosław Leśniewski. W spo-

tkaniu uczestniczyli także senator RP Zdzi-

sław Pupa, członek Zarządu Województwa 

Podkarpackiego Stanisław Kruczek, starosta 

Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Witold 

Darłak i przewodniczący Rady Powiatu Rop-

czycko-Sędziszowskiego Józef Rojek.

Fot. M.Idzik

U

17

-To

w  ramach Osi VI Spójność przestrzenna 

i  społeczna działanie 6.3 Rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej RPO WP na lata 

2014-2020.

Na opracowanie programu rewitaliza-

cji gmina pozyskała dotację w  wysokości 

25  643,79 zł w  ramach Programu Opera-

cyjnego Pomoc Techniczna.
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mina Sędziszów Małopolski otrzymała

ze środków Wojewódzkiego Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Rzeszowie dotację na edukację ekologiczną. 

Dotacja zostanie przeznaczona na finan-

sowanie zadania p.n. Centrum dydaktyczne 

i praktyczne OZE słońce - wiatr w  Szko-

le Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej.  

W ramach zadania powstanie:

. baza energii odnawialnej: zastosowanie 

praktyczne energii słońca i wiatru, 

. ćwiczeniowa pracownia pokazowa – 

Centrum Dydaktyczne i Praktyczne OZE 

(CDiP OZE)

dy przychodzi okres jesienno-zimowy

pogarsza się jakość otaczającego nas 

powietrza, wiele osób ulega pokusie pozby-

cia się śmieci paląc je w piecach domowych. 

Najbardziej szkodliwe dla naszego środo-

wiska jest spalanie odpadów takich jak: butelki 

plastikowe, worki foliowe, ubrania, obuwie, za-

bawki, stare meble, produkty z gumy, stolarka 

okienna, czy innego rodzaju drewno pokryte 

farbą lub lakierami.

Spalanie śmieci w  piecach domowych 

powoduje wydzielanie się trucizn! Wytwarza-

ne zanieczyszczenia powodują m.in. astmę 

oskrzelową, alergiczne zapalenie skóry, alergie 

pokarmowe, udar mózgu, choroby serca oraz 

choroby nowotworowe.  Szczególnie wrażliwe 

na działanie toksyn są dzieci.

Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów, 

zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach, podlega 

karze aresztu albo grzywny. Za spalanie odpa-

dów grozi mandat do 500 zł lub gdy sprawa trafi 

do sądu, grzywna w wysokości do 5 000 zł.

Jeżeli wiesz, że ktoś pali śmieci, reaguj! 

d 6 listopada br. ponownie na okres 

zimowy zostały uruchomione świetli-

ce środowiskowe funkcjonujące w domach 

ludowych w Czarnej Sędziszowskiej, Krzy-

wej, Klęczanach, Borku Wielkim, Górze 

Ropczyckiej, Wolicy Piaskowej i Rudzie. 

Wszystkie są czynne w godz. 16.00 – 19.00, 

w następujące dni tygodnia:

- w Czarnej Sędziszowskiej, Krzywej i Rudzie 

we wtorki i czwartki, 

- w Górze Ropczyckiej i Klęczanach w  po-

niedziałki i czwartki, 

- w Borku Wielkim w poniedziałki i środy, 

- w Wolicy Piaskowej we wtorki i piątki.

G

G

O

rodzicom możliwości płynących z rozwoju 

nowych technologii przyjaznych środowisku 

oraz korzyści wynikających z zastosowa-

nia odnawialnych źródeł energii. Całkowita 

wartość projektu wynosi 46 989,12 zł, w tym 

kwota przyznanej dotacji ze środków Woje-

wódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 37 591,24  

zł i wkład własny pochodzący z budżetu gmi-

ny 9 397,88 zł.

Okres realizacji  Projektu zaplanowano  

w okresie 2017r. do  2020r. i obejmował bę-

dzie swoim zasięgiem województwo podkar-

packie.

Celem projektu jest edukacja w zakresie 

odnawialnych źródeł energii poprzez pokaza-

nie społeczeństwu: dzieciom, młodzieży oraz 

- w Szkodnej we wtorki. 

Masz prawo zwrócić mu uwagę, a gdy to nie 

pomoże - zawiadom Policję (tel.: 997 lub 17 

2210 310). Masz prawo walczyć o  zdrowie 

swoje i najbliższych.
fot. Źródło:  

http://www.tworzymyatmosfere.pl
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mina Sędziszów Małopolski realizuje 
projekt ,,Akademia Wesołego Przed-

szkolaka” w oparciu o podpisaną umowę 
o dofinansowanie z 27 lipca 2017 roku  
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020 współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. 

∙ W projekcie bierze udział 36 uczest-

ników w wieku od 3 do 6 lat, którzy zostali 

przyjęci do Oddziału Wychowania Przed-

szkolnego w Szkole Podstawowej w Czarnej 

uż w pierwszym miesiącu nauki uczniowie
 ze Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kan-

tego w Będziemyślu uczestniczyli w niezwy-
kłej edukacyjnej wyprawie. Dzięki wsparciu 
finansowemu firmy Safran Transmission 
Systems Poland odwiedzili dwa największe 
ośrodki naukowe w regionie: Centrum Nauki 
Leonardo da Vinci w Chęcinach oraz Ener-
getyczne Centrum Nauki w Kieleckim Parku 
Technologicznym. 

Obydwa obiekty popularyzują nowocze-

sną naukę poprzez zabawę. W oprawie baśnio-

wej fabryki ECN uczniowie przeprowadzali 

eksperymenty związane z przetwarzaniem  

i wykorzystaniem energii. Mogli  samodzielnie 

wyprodukować prąd, stworzyć obwód elek-

tryczny, poczuć na własnej skórze energię mor-

skich fal. Podczas „zajęć detektywistycznych” 

dzieci miały  okazję wcielić się w rolę Sherlocka 

Holmesa. Ich zadaniem było rozwiązanie wielu 

intrygujących zagadek umysłowych. W Cen-

trum Leonado da Vinci uczestnicy wycieczki 

zbadali m. in. pojemność swoich płuc, zobaczyli 

różnicę w wydolności płuc palacza i osoby nie-

palącej. Sprawdzili jak pracuje serce, zmierzyli 

częstotliwość jego uderzeń, a dzięki specjalnym 

G

J

promieniom obejrzeli własne żyły.

Pobyt w tych miejscach to mnóstwo che-

micznych, fizycznych, biologicznych i mate-

matycznych eksperymentów przy interaktyw-

nych stanowiskach. Ta niezwykła naukowa 

zabawa, dzięki życzliwości firmy Safran, mogła 

stać się udziałem będziemyskich uczniów.

Dodatkową atrakcją wycieczki było zwie-

dzenie ruin zamku królewskiego w Chęcinach 

oraz odpoczynek w cieniu dębu Bartka.

I. Maś

Sędziszowskiej w 2016 roku na nowoutwo-

rzone w ramach projektu miejsca wychowania 

przedszkolnego. 

∙ Dzieci mają zapewnioną profesjonalną 

opiekę zarówno podczas zajęć realizowanych 

w ramach podstawy programowej  jak również 

podczas zajęć dodatkowych finansowanych 

z projektu, które rozpoczęły się od września 

2017 roku. Realizatorzy zajęć dodatkowych 

zostali wyłonieni w otwartym konkurencyj-

nym postępowaniu przy zachowaniu równego 

traktowania płci i poszanowania ich wartości.

∙ Dodatkowymi zajęciami  artystyczny-

mi, rytmiczno-umuzykalniającymi oraz te-

atralnymi objętych zostało 36 dzieci, ponadto 

12 z nich otrzymuje dodatkowo wsparcie lo-

gopedyczne. Dedykowane zajęcia mają na celu 

zwiększyć szanse edukacyjne dzieci biorących 

w nich udział.

Wyłoniono w trybie przetargu nieograni-

czonego dostawców: mebli wyposażenia sal 

dydaktycznych, zabawek i pomocy dydaktycz-

nych, sprzętu i programów multimedialnych, 

wyposażenia kuchni i wykonawcę placu za-

baw. Dostawy w trakcie realizacji.
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ołowa października obfituje w ważne
dla naszego narodu uroczystości. Są to 

Dni Papieskie oraz Dzień Edukacji Narodo-
wej. Każdego roku uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Zagorzycach Górnych wspierani 
przez swych pedagogów przygotowują się 
do tych wydarzeń wyjątkowo starannie i rze-
telnie. Również i w tym roku pragnęli wy-
razić dumę i godziwie uczcić Patrona swojej 
Szkoły, Najlepszego Nauczyciela młodzieży 
– Świętego Jana Pawła II. Chcieli też podzię-
kować swym nauczycielom za trud włożony 
w nauczanie i wychowanie.

„Jeśli masz czyjeś serce,

masz dom w każdym miejscu,

na którym staniesz.

Słowa miłości,

myśli czułe

są z tobą nieustannie.

I nawet w obcym kraju 

one twój sen osłaniają

jak liść róży gniazdo nieduże.”

(Janina Brzostowska)

P

podziwiali pełne wyrazu recytacje oraz aktor-

skie kreacje młodych artystów. Scenografia i do-

bór rekwizytów podkreślały atmosferę i klimat 

uroczystości. Mieszkańcy Zagorzyc Górnych 

zawsze słynęli z pięknego śpiewania. Ich młodzi 

następcy kontynuują tę tradycję, co udowodnili 

podczas piątkowego występu. Miłym akcentem 

było wręczenie nagród laureatom Szkolnego 

Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II.

W tym dniu nie zabrakło też wzruszających 

życzeń i słów wdzięczności, a także podzięko-

wań skierowanych do wszystkich pracowników 

szkoły. Na zakończenie wspólnie odśpiewano 

„Sto lat!”. W przygotowaniu programu poma-

gali uczniom ich rodzice i nauczyciele: pani Re-

nata Dyło-Skiba, pani Agata Słowik, pan Paweł 

Pasela oraz autorka tego tekstu.

Magdalena Czapka-Król

W 13 października 2017 r. w Szkole Pod-

stawowej w Zagorzycach Górnych odbyła się 

akademia nawiązująca do tych wzniosłych wy-

darzeń. Poprzedziła ją Msza Święta celebrowa-

na przez księdza proboszcza knonika Dariusza 

Koniecznego. Na uroczystość przybyli goście: 

burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław 

Kmieć, sołtys Zagorzyc Górnych Edward Zawi-

ślak i radny miejski Józef Kujda. Na to uroczy-

ste spotkanie przybył również były proboszcz 

zagorzyckiej parafii ksiądz kanonik Eugeniusz 

Miłoś. Uczestniczyły w nim też: przebywająca 

obecnie na emeryturze pani dyrektor Jadwiga 

Róg oraz pani Irena Drzazgowska, ucząca nie-

gdyś w tej szkole.

Zaprezentowany przez uczniów program 

artystyczny obejmował: okolicznościowe wier-

sze, piosenki i etiudy teatralne. Obok nastrojo-

wej, refleksyjnej poezji pojawiły się sugestywne 

sentencje i humorystyczne fraszki. Widzowie 
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października rozegrano na zbiorniku
w Czarnej Sędziszowskiej XVII za-

wody o Puchar Burmistrza Sędziszowa Ma-
łopolskiego. Po 3,5 godzinnym wędkowaniu 
w kategorii kobiet wygrała Gabriela Czapka, 
w kategorii juniorów I miejsce zajął Mi-
łosz Skarbek, II Krystian Wanat, III Patryk 
Magdoń. Wśród seniorów I miejsce zdobył 
Krzysztof Siwiec, II - Wojciech Drozdowski, 
III - Wiesław Skarbek. Juniorzy otrzymali 
kołowrotki, a seniorzy bony o wartości 300, 
200 i 100 zł. Najlepsza zawodniczka również 
otrzymała bon o wartości 100 zł. Nagrody 
zwycięzcom wręczył zastępca burmistrza 
Sędziszowa Małopolskiego Piotr Kapusta.

14
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sobotę, 7 października br., 
w Narodowym Dniu Sportu na sę-

dziszowskim ORLIKU rozegrano mecze 
finałowe VIII Turniej Piłki Nożnej „MOJE 
BOISKO ORLIK” o Puchar Burmistrza Sę-
dziszowa Małopolskiego. 

Gimnazjaliści rywalizowali systemem każ-

dy z  każdy, wśród chłopców zwyciężyły Od-

działy Gimnazjalne SP Nr 2 w Sędziszowie Młp. 

a wśród dziewcząt gimnazjalistki z Zagorzyc.

Szkoły podstawowe mecze eliminacyjne 

rozegrały 23 i 30 września, a 7 października 

rywalizowali zwycięzcy poszczególnych grup. 

Puchar w  tej grupie wiekowej wywalczyli 

chłopcy z SP Nr 3 oraz dziewczynki z SP Nr 2.

Wyniki rywalizacji gimnazjalnej wśród 

chłopców:

Sędziszów Młp. – Zagorzyce 1:0

Czarna Sędz. – Sędziszów Młp. 1:2

Zagorzyce – Czarna Sędz. 0:1

Klasyfikacja końcowa:

1. Oddziały Gimnazjalne SP Nr 2 w Sędzi-
szowie Młp.
2. Gimnazjum w Czarnej Sędz.

3. Gimnazjum w Zagorzycach.

Wyniki rywalizacji gimnazjalnej wśród 

dziewcząt:

Sędziszów Młp. – Zagorzyce 0:2

Czarna Sędz. – Sędziszów Młp. 0:4

Zagorzyce – Czarna Sędz. 3:0

Klasyfikacja końcowa:

1. Gimnazjum w Zagorzycach. 
2. Oddziały Gimnazjalne SP Nr 2 w Sędziszo-

wie Młp.

3. Gimnazjum w Czarnej Sędz.

Wyniki rywalizacji chłopców ze szkół 

podstawowych:

SP Nr 3 - Zagorzyce Dolne 4:0

SP Nr 2 – Wolica Piaskowa 1:3

SP Nr 3 – Wolica Piaskowa 1:0

SP Nr 2 – Zagorzyce Dolne 3:1

SP Nr 2 – SP Nr 3  1:3

Wolica Piaskowa – Zagorzyce Dolne 1:0

Klasyfikacja końcowa:

1. SP Nr 3 w Sędziszowie Młp.
2. SP Wolica Piaskowa

3. SP Nr 2 w Sędziszowie Młp.

4. SP Zagorzyce Dolne

Wyniki rywalizacji dziewcząt ze szkół 

podstawowych:

Mecz o I miejsce: SP Nr 2 – Zagorzyce Dolne 

1:0

Mecz o III miejsce: Szkodna – Borek Wielki 

1:1, w karnych 2:0

Klasyfikacja końcowa:

1. SP Nr 2 w Sędziszowie Młp.
2. SP Zagorzyce Dolne

3. SP Szkodna

4. SP Borek Wielki

W
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woje czwarte z rzędu spotkanie siatkarki 
z Sędziszowa Małopolskiego wygrały 

u siebie 28 października z MKS Dąbrowa 
Górnicza II 3-2. Kolejne mecze rozgrywa-
ły w Sosnowcu, gdzie wygrały 3:1 z Asotrą 
MKS MOS Płomień Sosnowiec. 

S
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zas szybko ucieka i tylko 
wspomnieniami gonić można chwi-

le dawne, które już nigdy nie powrócą” – pe-
symistyczna refleksja wypowiedziana pod 
koniec XIX wieku przez Zygmunta Glogera 
wskazuje na konieczność utrwalania zacho-
wanych pamiątek. W czasach minionych 
ludzie w większym stopniu niż obecnie uza-
leżnieni byli od natury. Każda pora roku 
wymagała podejmowania innych czynności 
i zachowań. 

Jesienią uwagę skupiała knieja, skąd 

dochodziły dźwięki rogów myśliwskich  

i ujadanie psów. Trzeciego listopada myśliwi 

uroczyście obchodzą święto swojego patrona 

– św. Huberta. Niegdyś dzień ten obwieszczał 

połowę okresu łowieckiego, o czym przypo-

mina przysłowie: „Święty Hubert tak długo 

będzie dary dawał, pokąd będzie po środku 

pory łowów stawał”. Tradycyjną ucztę przy-

gotowywano wtedy głównie z darów leśnych: 

dziczyzny, grzybów, jagód, miodu. Ongiś czas 

trwania polowań cechowała znaczna rozpię-

tość. Już od św. Jana ( 24 czerwca) można było 

zapolować na podloty – młode ptactwo wod-

ne. Nasilenie polowań na wszelką zwierzynę 

przypadało na miesiące jesienne i wczesne 

zimowe. Królewskie łowy na grubego zwierza 

urządzano zwykle od dnia św. Michała (29 

września ): „Na Michała łowcy chwała”. Koń-

czyło je zaś Święto Trzech Króli: „Sieć ostat-

nią Trzej Królowie rozpinają na dąbrowie”. 

Zakaz polowań obowiązywał natomiast od  

4 marca: „Na św. Kazimierza pokój dla łowcy  

i zwierza”. Ustalone prawo łowieckie dokład-

nie określało miejsce, czas oraz sposób pro-

wadzenia polowań. Nasi rodacy zazwyczaj  

kierowali się własnym sumieniem i rozsąd-

kiem. Odstępstwa od przepisów i obyczajo-

wości karane były symboliczną chłostą, jaką 

należało wymierzyć delikwentowi na zwło-

kach ubitej zwierzyny. Bardziej na tym ucier-

piał honor ukaranego niż jego plecy. 

Temat polowań często przewijał się 

podczas dysput prowadzonych w towarzy-

skim gronie. Z powagą analizowano każdy 

szczegół minionych łowów, zachowanie się 

zwierzyny, ludzi, psów, koni. Od wieków po-

lowania były domeną uprzywilejowanych : 

królów , książąt, magnatów i szlachty. Niemal 

wszyscy nasi królowie byli pasjonatami ło-

wów. Niektórzy swoje upodobanie przypłacili 

zdrowiem lub życiem. Król Kazimierz Wielki  

w pogoni za zwierzem upadł wraz z koniem, 

łamiąc nogę, co po pewnym czasie doprowa-

dziło do śmierci. Zraniony i przemarznięty 

na polowaniu Stefan Batory poważnie zacho-

rował i również rozstał się z życiem. W daw-

nej Polsce nie brakowało lesistych terenów 

obfitujących w mnogość zwierzyny, która 

stanowiła niewyczerpaną spiżarnię. Wielkie 

„C

łowy zarządzane były przed bitwami. Zapa-

sy mięsiwa solono, wędzono, umieszczano 

w ziołach i lodowniach. Skóry upolowanych 

zwierząt wykorzystywano między innymi 

do sporządzania odzieży. W naszym klima-

cie dużym powodzeniem cieszyły się: futra, 

błamy i delie. Przy dworach utrzymywano 

liczne psiarnie, a w stajniach stały dzielne, 

wytrzymałe  konie. Niepodważalną estymą 

cieszył się doświadczony łowczy – główny 

organizator polowań. Inne odpowiedzialne 

osoby to: stanowniczy – ustawiał myśliwych, 

sokolnik – układał sokoły i jastrzębie ,ptasz-

nik – zastawiał samołówki na ptaki, strzelec 

– posiadał broń palną, źwiernik – opiekował 

się zwierzyńcem, polownik – troszczył się  

o charty w polu, bażantnik – dozorował ba-

żanciarnię, dojeżdżacz – kierował w polu 

psami, osocznik – rozstawiał sieci, sietnik – 

wiązał je i naprawiał, psiarczyk – żywił psy 

myśliwskie, szczwacz – szczuł nimi zwierzynę. 

Na temat łowiectwa napisano i wydano sporo 

fachowych książek np. w 1584r. „Myślistwo 

ptasze”, w 1618r. „Myślistwo z ogary”. Dla mło-

dzieży męskiej udział w polowaniach był do-

skonałą zaprawą przed udziałem w przyszłych 

bojach. Jak podają źródła, również nadobne 

niewiasty chętnie wyruszały „na łów”. 

W naszym kraju pokrytym gęstymi la-

sami łowiectwo zaliczało się do podstawo-

wych elementów kultury. Wytworzyło spe-

cyficzny język, obyczajowość, świat wierzeń 

i przesądów. Dawny myśliwiec nie życzył 

sobie spotkania z kobietą niosącą konewki 

z wodą – uważał to za niepomyślną wróżbę. 

W Wigilię zwyczajowo udawał się na krótkie 

polowanie, aby pasja i pomyślność nie opusz-

czały go przez kolejne miesiące. Dawniej 

człowiek często stawał się myśliwym z ko-

nieczności. Polował, aby zdobyć pożywienie 

i przyodziewek. Niekiedy musiał bronić się 

przed atakiem wilków. Z biegiem lat zaczęły 

przeważać walory rozrywkowe, z mniejszym 

nastawieniem uczestników na osiągnięcie 

wymiernych efektów. Tych czasów dotyczy 

zachowane określenie myśliwego, który „zje 

wołu, a zabije ptaszka”.

Tekst i ilustracje: Maria Wilczok
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