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1. W kilku szko³ach prowadzonych przez
gminê odby³y siê konkursy na dyrekto-
rów. Nowymi dyrektorami od pierwsze-
go wrzeœnia tego roku bêd¹:
- w Szkole Podstawowej nr 3 w Sêdzi-

szowie – p. Benedykt Czapka
- w Szkole Podstawowej w Borku Wiel-

kim – p. Grzegorz Bury
- w Gimnazjum w Czarnej Sêdziszow-

skiej – p. Andrzej Œwierad
Wszyscy kandydaci na dyrektorów szkó³
prezentowali wysoki poziom przygotowa-
nia tak, ¿e  komisja konkursowa z przy-
jemnoœci¹ i zadowoleniem s³ucha³a wy-
st¹pieñ przysz³ych dyrektorów. Mam na-
dziejê, ¿e kierowane przez nich szko³y
bêd¹  dobrze zarz¹dzane dla dobra
uczniów i œrodowiska.
Nadmieniæ te¿ trzeba, ¿e zmiana nast¹-
pi³a równie¿ na stanowisku dyrektora Ze-
spo³u Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli. D³ugo-
letnia dyrektorka, p. Anna Budziñska
odesz³a na emeryturê. Korzystaj¹c z oka-
zji jeszcze raz chcê p. Ani podziêkowaæ
za d³ugoletni¹ wspó³pracê i Jej ogromne
zaanga¿owanie w sprawy sêdziszowskiej
oœwiaty. W wyniku przeprowadzonego
konkursu nowy dyrektorem zosta³a p.
Irena Lewicka. Nowej Pani Dyrektor
¿yczê osi¹gniêæ zawodowych i satysfak-
cji.

2. Najwa¿niejszym dla mieszkañców gminy
problemem jest stan naszych dróg. Ma-
j¹c to na uwadze gmina najszybciej jak
to mo¿liwe przyst¹pi³a do remontów dróg
o nawierzchni ¿wirowej, a obecnie roz-
poczyna prace remontowe na drogach
pokrytych asfaltem. Wiem, ¿e wiêkszoœæ
z nas czeka na budowê nowych dróg o
nawierzchni bitumicznej. Zakoñczone
zosta³y postêpowania przetargowe na
budowê nowych dróg, min.: Wolica £ugo-
wa – etap II, Krzywa – Pañskie – etap II,
Wolica Piaskowa – Wisy, Borek Wielki –
Grobla, Czarna Sêdziszowska – Jasieñ,
Szkodna – Brzeziny, ul. £ugowa, ul. Ogro-
dowa, ul. œw. Barbary. Przetargi zorgani-
zowano najszybciej jak to by³o mo¿liwe
po przyjêciu bud¿etu, st¹d ceny ofero-
wane przez wykonawców s¹ przyzwoite.
Mam nadziejê, ¿e w drugim pó³roczu
uda siê wybudowaæ jeszcze inne odcinki
dróg, tym bardziej, ¿e czekamy na na-
stêpne promesy ze œrodków powodzio-
wych (w chwili obecnej z tych pieniêdzy
realizowana bêdzie droga w Czarnej

Sêdz. – z³o¿one s¹ wnioski na drogi w
Zagorzycach – W¹wozy i Zagorzycach –
Ocha³ówka).

3. Nasz stadion sportowy w Sêdziszowie
czeka na nowe trybuny. W³aœnie otwarte
zosta³y oferty w og³oszonym przetargu.
Trwa ich weryfikacja, a ja mam nadziejê,
¿e zgodnie z naszymi za³o¿eniami tu¿ po
zakoñczeniu Dni Sêdziszowa firma wy³o-
niona z przetargu przyst¹pi do prac, by
przed jesieni¹ zakoñczyæ pierwszy etap
budowy trybun, a w roku nastêpnym za-
daszenie.

4. Jak wszyscy wiemy Rada Miejska w ubie-
g³ym roku przejê³a cmentarz parafialny
w Sêdziszowie z przeznaczeniem na
cmentarz komunalny. W zwi¹zku z ko-
niecznoœci¹ jego rozbudowy gmina zle-
ci³a opracowanie koncepcji zagospoda-
rowania dzia³ek przejêtych od Parafii
pod potrzeby nowego cmentarza. Na
najbli¿szej sesji Rady Miejskiej (29 kwiet-
nia 2008 r.) projektanci przedstawi¹ trzy
koncepcje nowego cmentarza z kaplic¹
i niezbêdnymi budynkami gospodarczy-
mi. Nastêpnym krokiem bêdzie zlecenie
wykonania stosownej dokumentacji z po-
zwoleniem na budowê.

5. W sposób zdecydowany poprawia siê w
naszej gminie problem wywozu œmieci.
Do idea³u jeszcze daleko, ale œwiadomoœæ
mieszkañców coraz wiêksza, a tym samym
wiêcej umów na wywóz nieczystoœci i
mniej œmieci w naszych rzekach , lasach i
w przydro¿nych rowach. By wyjœæ naprze-
ciw mieszkañcom, gmina organizuje na
w³asny koszt zbiórkê materia³ów niebez-
piecznych: przeterminowane lekarstwa,
œrodki ochrony roœlin, zu¿yte oleje, œwie-
tlówki, telewizory, komputery itp. Wszyst-
kie te odpady do swoich kontenerów
zbiera firma wynajêta przez gminê. Ak-
cja taka przeprowadzona zosta³a ju¿ w
Sêdziszowie, Kawêczynie, Krzywej i Czar-
nej Sêdziszowskiej. W nastêpne soboty
planujemy przeprowadziæ zbiórkê tych
odpadów w pozosta³ych miejscowo-
œciach. Zachêcam mieszkañców do sko-
rzystania z tej oferty.

6. Z inicjatywy ministra sportu i turystyki
powo³any zosta³ program budowy kom-
pleksów sportowych o nazwie „Moje bo-

isko Orlik 2012”. Kompleks bêdzie bu-
dowany na podstawie gotowego pro-
jektu zaadoptowanego do potrzeb przy-
gotowanej dzia³ki o minimalnej wielko-
œci 30 arów. Bêdzie on zawiera³ dwa bo-
iska:
- boisko pi³karskie o wymiarach 30x60

m, wykonane na podbudowie dyna-
micznej i nawierzchni z trawy synte-
tycznej w kolorze zielonym – wys. tra-
wy 5 cm.

- boisko wielofunkcyjne o wymiarach
18x32 m na to¿samej podbudowie i
nawierzchni z trawy syntetycznej w ko-
lorze czerwonym – wys. trawy 1,5 cm.

Dodatkowo ma byæ zamontowany budy-
nek sanitarno-szatniowy, wykonane
oœwietlenie, ogrodzenie i zamontowane
³awki oraz ma³e trybuny. Ca³oœæ ma kosz-
towaæ oko³o 1 miliona z³otych a koszty
maj¹ byæ podzielone po 1/3 pomiêdzy
ministerstwo, urz¹d marsza³kowski i gmi-
nê. Zosta³ przez nas z³o¿ony stosowny
wniosek i liczymy na jego pozytywny fina³.
Boiska te zlokalizowane zostan¹ na Osie-
dlu M³odych w Sêdziszowie.

7. W ka¿dej z naszych miejscowoœci w gmi-
nie funkcjonuje jednostka OSP. I wszyst-
kie dysponuj¹ samochodami bojowymi.
Podobnie jest w Cierpiszu. Problemem
dla tamtejszych druhów jest bardzo ma³y,
a przez to niefunkcjonalny gara¿. Myœlê,
¿e przed ich jubileuszem doczekaj¹ siê
wiêkszego pomieszczenia, bo prace przy
rozbudowie ruszy³y.

8. Zbli¿a siê jedno z najwa¿niejszych, a chy-
ba i najpiêkniejszych naszych œwi¹t na-
rodowych – 3-go Maja. Tradycyjnie roz-
poczniemy przemarszem spod Domu
Kultury do Koœcio³a parafialnego, nastêp-
nie pod Ratusz, by potem œwiêtowaæ na
placu za Ratuszem. Wzorem roku po-
przedniego chcemy wszyscy œpiewaæ pio-
senki patriotyczne i ludowe, a pomagaæ
nam w tym bêd¹ zespo³y, dzia³aj¹ce przy
sêdziszowskim domu kultury. Proszê za-
braæ ze sob¹ œpiewniki rozdawane w roku
poprzednim, my postaramy siê ich jesz-
cze dodrukowaæ, ale nade wszystko do-
bre humory i gard³a. Zapraszam i do zo-
baczenia!

Kazimierz Kie³b
Burmistrz Sêdziszowa M³p.

PGKiM Sêdziszów M³p.
informuje, ¿e od 2.04.2008 r.

w ka¿d¹ œrodê kasa bêdzie czynna od 7.00 do 15.30

w pozosta³e dni od 7.00 do 14.30

ZAPRASZAMY
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Staw Skrzynczyna posiada³ w³asne Ÿró-
d³o, a nadmiar wody odprowadzany by³ ro-
wem biegn¹cym ko³o klasztoru do rzeki By-
strzyca. Do 1944 roku wykorzystywany by³
wy³¹cznie do hodowli ryb, pojenia koni
dworskich i wyrêbu lodu do celów gospo-
darskich. W okresie letnim jak i zimowym
s³u¿y³ miejscowemu spo³eczeñstwu jako za-
k¹tek wypoczynku i rekreacji. Mo¿na wiêc
powiedzieæ, ¿e staw Skrzynczyna stanowi³ i
stanowi nadal miejsce na sta³e zwi¹zane z
histori¹ Sêdziszowa M³p, jest wspania³ym za-
bytkiem ¿ywej przyrody.

Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych II
wojny œwiatowej, a w przypadku naszego
miasta by³o to 4 sierpnia 1944r., nadszed³
czas nieodwracalnych zniszczeñ i dewasta-
cji tego piêknego zbiornika. Na mocy de-
kretu o reformie rolnej z 1944r. ziemie fol-
warku wraz z gorzelni¹ i stawem przesz³y na
w³asnoœæ Skarbu Pañstwa. Staw praktycznie
pozbawiony zosta³ opieki. Bij¹cy niegdyœ
czyst¹ wod¹ i têtni¹cy ¿yciem biologicznym
zostaje stopniowo niszczony i zatruwany
przez œcieki z gorzelni.

Dopiero pod koniec lat siedemdziesi¹tych
nast¹pi³ okres, kiedy wœród radnych miasta
znaleŸli siê ludzie, którzy przypomnieli, ¿e staw
Skrzynczyna to miejsce, które przed laty by³o
i powinno stale byæ wpisane w historiê œrodo-
wiska miasta Sêdziszowa Ma³opolskiego.

Odbudowa zbiornika nast¹pi³a w latach
1982-1986. W trakcie prowadzonych robót
na wniosek PGR Góra Ropczycka jako w³a-
œciciela gorzelni, do projektu wprowadzono
zmianê, która spowodowa³a podzia³ zbiorni-
ka na dwie czêœci. Pierwsza czêœæ o powierzch-
ni 1/4 ca³oœci przeznaczona by³a jako zbior-
nik fakultatywny do koñcowego oczyszcza-
nia œcieków pop³uczynowych, druga jako
zbiornik retencyjny i przeciwpo¿arowy. Tak
odbudowany staw pozosta³ na okres 1987-
1988 bez sta³ego opiekuna. W zwi¹zku z po-
wy¿szym w dniu 5 marca 1988 roku spisana
zosta³a notatka pomiêdzy Naczelnikiem Mia-
sta i Gminy mgr Romanem Krzystyniakiem, a
Zarz¹dami miejscowych kó³ PZW na okolicz-
noœæ udostêpnienia dla celów sportowo-wêd-
karskich stawu Skrzynczyna. Prezesi Zarz¹-
dów obu Kó³ udzielili pe³nomocnictwa kole-
dze Kazimierzowi Szyd³o do kontaktów ro-
boczych z Urzêdem Miasta i Gminy oraz Za-
k³adami Pracy w sprawach zwi¹zanych z pra-
wid³ow¹ gospodark¹ na zbiorniku.

Dnia 18 marca 1988 roku odby³o siê
wspólne posiedzenie Zarz¹dów obu Kó³, na
którym  powo³ano Zarz¹d niezale¿ny od
PZW, pod nazw¹ Zarz¹d Wspólnoty „Skrzyn-
czyna”, skupiaj¹cy w swych szeregach wszyst-
kich cz³onków PZW z terenu Miasta i Gmi-

ny Sêdziszów M³p. Opracowany przez kole-
gê Jana Drozda Regulamin £owiska Specjal-
nego sta³ siê podstaw¹ pracy Zarz¹du.

Pierwsze zarybienie nast¹pi³o dnia 16
kwietnia 1988 roku z dotacji Urzêdu Miasta
i Gminy w Sêdziszowie M³p. – 200 kg kar-
piem kroczkiem oraz uzupe³nione ze sk³a-
dek cz³onkowskich – 50 kg amura i 50 kg
karpia kroczka.

Dnia 14 wrzeœnia 1992 roku oczyszczo-
no zbiornik z mu³u i pog³êbiono. Poniesio-

ne z tego tytu³u koszty wynios³y oko³o 14 000
z³, z czego 5000 z³ pokry³ Urz¹d Miasta i
Gminy, pozosta³e koszty ponios³a Wspólno-
ta ze sprzeda¿y od³owionych ryb oraz z op³at
licencyjnych. Wielk¹ pomoc w sprzêcie
udzieli³a Wytwórnia Filtrów jak równie¿ pra-
cownicy interwencyjni skierowani do pracy
przez UMiG.

Do najwa¿niejszych inwestycji wykona-
nych w latach 1988-2008 przez Zarz¹d Wspól-
noty Skrzynczyna nale¿y zaliczyæ: doprowa-

Zarz¹d Wspólnoty „Skrzynczyna”. Stoj¹ od lewej: Kazimierz Daniel, Wies³aw Skarbek, Jacek Surdel, Roman Bira, Jan Drozd,
Andrzej Pasternak – Sekretarz, Franciszek B¹kowski – Skarbnik, Tomasz Wozowicz, Kazimierz Szyd³o – Prezes.

W tym roku mija 20 lat od powstania „Wspólnoty Skrzynczyna”, nale¿y wiêc cofn¹æ siê myœlami
w przesz³oœæ.

dzenie od strony po³udniowej do zbiornika
wody poch³odniczej z gorzelni; zadrzewienie
obrze¿y grobli; pozyskanie czêœci zbiornika
u¿ytkowanego przez Gorzelniê jako zimo-
chów; wykonanie nowego wodoci¹gu na pla-
cu gorzelni – dziêki zrozumieniu i ¿yczliwoœci
Pana Mariana Kapusty, zakupienie pompy g³ê-
binowej o mocy 1.5 kW i wydajnoœci oko³o 5
metrów szeœciennych na godzinê oraz pod³¹-
czenie jej do nowej  sieci elektrycznej – wyko-
nanej przy zaanga¿owaniu Pana Burmistrza
Kazimierza Kie³ba i wsparciu finansowym Urzê-
du Miejskiego, co pozwoli³o podnieœæ poziom
lustra wody w okresie upa³ów; wykonanie bu-
dynku gospodarczego, wiaty, 10 ³awek oraz 7
koszy na œmieci; zakupiono kosiarkê oraz wy-
mieniono szandory w mnichu.

Z okazji 20 lecia dzia³alnoœci „Wspólno-
ty Skrzynczyna” przesy³amy podziêkowania
by³ym Naczelnikom i Burmistrzom Miasta

Sêdziszowa M³p., obecnemu Burmistrzowi
Panu Kazimierzowi Kie³bowi, Panu Maria-
nowi Kapuœcie oraz zak³adom pracy za oka-
zan¹ pomoc.

Wszystkim cz³onkom Wspólnoty dziêku-
jemy za wsparcie finansowe oraz prace spo-
³eczne. Mamy nadziejê, ¿e jak przed laty tak
i obecnie staw Skrzynczyna bêdzie miejscem
têtni¹cym ¿yciem i chêtnie odwiedzanym
przez sêdziszowian.

Zarz¹d Wspólnoty „Skrzynczyna”

Poza odpadami przemys³owymi i komu-
nalnymi wyró¿nia siê odpady niebezpiecz-
ne. Odpady niebezpieczne to takie, które
ze wzglêdu na swoje pochodzenie, sk³ad che-
miczny, biologiczny, inne w³aœciwoœci i oko-
licznoœci stanowi¹ zagro¿enie dla ¿ycia lub
zdrowia ludzi oraz œrodowiska. S¹ one wy-
twarzane g³ównie w procesach technolo-

gicznych w przemyœle, rolnictwie i przetwór-
stwie rolnym, gospodarce komunalnej,
transporcie, s³u¿bie zdrowia, itp. Odpady
niebezpieczne mog¹ byæ unieszkodliwiane
w specjalnych instalacjach lub sk³adowane
jedynie na specjalnych sk³adowiskach, któ-

Na terenie Gminy Sê-
dziszów M³p. w marcu
br. rozpoczêta zosta³a
akcja obejmuj¹ca
zbiórkê odpadów nie-
bezpiecznych. W dobie rozwiniêtej cywilizacji niestety produkujemy coraz wiêcej odpadów, zarówno
w przemyœle jak i w gospodarstwach domowych.

(ci¹g dalszy na str. 4)
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re musz¹ spe³niaæ wszystkie warunki przewi-
dziane dla odpadów niebezpiecznych.

Na co dzieñ w naszych domach mamy
równie¿ do czynienia z odpadami niebez-
piecznymi. Do najczêstszych nale¿¹:
¿arówki rtêciowe, halogenowe, neo-
nówki, oleje, smary, baterie, mo-
nitory, lodówki, zamra¿arki, tele-
wizory, czajniki elektryczne oraz
inny zu¿yty sprzêt elektryczny i
elektroniczny, akumulatory, ter-
mometry, przeterminowane le-
karstwa, lakiery, farby, opakowa-
nia po farbach i lakierach, œrod-
ki chemiczne typu domowego, itp.

Selektywna ich zbiórka powoduje
miêdzy innymi znaczne zmniejszenie tok-
sycznoœci odpadów komunalnych trafiaj¹-
cych na sk³adowisko, zmniejszaj¹c negatyw-
ny wp³yw na œrodowisko oraz umo¿liwia po-
zyskiwanie i przetwarzanie surowców wtór-
nych, których ponowne przetwarzanie wy-
maga najczêœciej du¿o wiêcej nak³adów
(energii, surowców, itp.) ni¿ w przypadku
produkcji wykorzystuj¹cej surowce pierwot-
ne, dlatego bardzo wa¿nym i najlepszym roz-

wi¹zaniem jest maksymalne wyodrêbnianie
odpadów niebezpiecznych ze strumienia
odpadów komunalnych „u Ÿród³a” tzn. u
samego wytwórcy odpadów jakim jesteœmy.

Pierwsza zbiórka odpadów niebezpiecz-
nych odby³a siê 8 marca 2008 r. w trzech
punktach na terenie miasta Sêdziszów M³p.
Zbiórkê zorganizowa³ Urz¹d Miejski w Sê-
dziszowie M³p. wraz z Firm¹ Us³ugowo-Han-

dlow¹ „EKO-TOP” Sp.o.o w Rzeszowie, któ-
ra profesjonalnie zajmuje siê utylizacj¹ od-
padów przemys³owych i medycznych.

W czasie tej akcji zebranych zosta³o
5 856 kg odpadów niebezpiecznych, w tym
miêdzy innymi:
· 3 276 kg - telewizory
· 738 kg - monitory
· 550 kg - lodówki i zamra¿arki
· 498 kg - odpady z tworzyw sztucznych

· 200 kg - odbiorniki radiowe
· 155 kg - zu¿yty olej, œrodki ochrony ro-

œlin, farby i lakiery.
· 75 kg - pralki

Odpady niebezpieczne mieszkañcy odda-
wali bezp³atnie. Koszty tej akcji pokry³a Gmi-
na Sêdziszów M³p. oraz Firma Us³ugowo-Han-
dlowa „EKO-TOP” Sp.o.o w Rzeszowie.

Kolejnym etapem rozpoczêtej akcji jest
zaplanowana na dzieñ 19 kwietnia 2008 r.

(sobota) zbiórka odpadów niebezpiecz-
nych w trzech miejscowoœciach naszej

Gminy tj. Czarna Sêdziszowska, Krzy-
wa i Kawêczyn Sêdziszowski.

Lista odpadów niebezpiecz-
nych, które bêd¹ bezp³atnie
przyjmowane od mieszkañców
Gminy Sêdziszów M³p. w ramach
obwoŸnej zbiórki zosta³a podana

na tablicach og³oszeñ i w szko³ach
poszczególnych so³ectw oraz og³oszona

w koœcio³ach. Tak szerokie poinformowa-
nie winno spowodowaæ du¿e zaanga¿owa-
nie mieszkañców do uczestnictwa w tej
zbiórce, w trosce o nasze œrodowisko.

W bie¿¹cym roku planowana jest konty-
nuacja akcji w kolejnych miejscowoœciach
naszej Gminy.

Janina Maræ
Kierownik Referatu Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej

Aby pomóc rolnikom z naszej gminy w
wype³nianiu przedmiotowych wniosków i prze-
kazywaniu ich do Agencji, z inicjatywy Burmi-
strza Sêdziszowa M³p. uruchomiono punkt
informacyjno – doradczy, który mieœci siê w
sêdziszowskim Domu Stra¿aka (II piêtro, po-
kój nr 25). Biuro to czynne jest od poniedzia³-
ku do pi¹tku w godzinach od 7.30-15,30, a
wszystkie czynnoœci zwi¹zane z wype³nianiem
wniosków wykonywane s¹ bezp³atnie.

Wnioski o p³atnoœci obszarowe sk³ada
siê w terminie od 15 marca do 15 maja
2008 r., mo¿na je jeszcze sk³adaæ do 9 czerw-
ca 2008 r. z tym, ¿e nale¿na kwota p³atnoœci
zostanie pomniejszona o 1% za ka¿dy dzieñ
roboczy opóŸnienia. Natomiast zmiany do
wniosku przyjmowane s¹ tylko do dnia 31
maja 2008 r.

O przyznanie p³atnoœci mog¹ ubiegaæ
siê rolnicy, którzy s¹ u¿ytkownikami co naj-
mniej 1 ha pola u¿ytkowanego rolniczo.

Rolnicy, którzy w 2008 r. po raz pierwszy
sk³adaj¹ wniosek o przyznanie p³atnoœci do
gruntów rolnych, powinni wype³niæ czysty

formularz wniosku, który mo¿na pobraæ z
biura powiatowego ARiMR, oddzia³u regio-
nalnego ARiMR lub ze strony internetowej
www.arimr.gov.pl. Rolnicy ubiegaj¹cy siê po
raz pierwszy o przyznanie p³atnoœci do grun-
tów rolnych nie do³¹czaj¹ do wniosku ma-
teria³u graficznego, jednak zobowi¹zani s¹
do³¹czyæ oœwiadczenie zawieraj¹ce wykaz
dzia³ek ewidencyjnych, na których prowa-
dzona jest uprawa zbó¿.

W roku 2008 rolnicy mog¹ ubiegaæ siê
przyznanie:
� jednolitej p³atnoœci obszarowej,
�p³atnoœci do upraw roœlin energetycz-

nych,
�oddzielnej p³atnoœci z tytu³u owoców i

warzyw,
�przejœciowych p³atnoœci z tytu³u owoców

miêkkich,
�p³atnoœci cukrowej,
�pomocy finansowej z tytu³u wspierania

gospodarowania na obszarach górskich i
innych obszarach o niekorzystnych wa-
runkach gospodarowania.

Osoby ubiegaj¹ce siê o przyznanie p³at-
noœci do gruntów rolnych w latach poprzed-
nich otrzymuj¹ z ARiMR wnioski spersona-
lizowane wraz z materia³em graficznym.

Natomiast ci, którzy w 2008 r. po raz
pierwszy sk³adaj¹ wniosek s¹ uprawnieni
równie¿ do przyznania p³atnoœci zwierzê-
cych, je¿eli w okresie od dnia 15 wrzeœnia
roku poprzedzaj¹cego rok z³o¿enia wnio-
sku, do dnia 14 marca roku, w którym sk³a-
da wniosek byli posiadaczami byd³a, owiec,
kóz lub koni, które w tym okresie by³y wpi-
sane lub zosta³y zg³oszone do rejestru zwie-
rz¹t gospodarskich.

Z³o¿one w Sêdziszowie M³p. wnioski tra-
fiaj¹ do ARiMR w Ropczycach, tam prze-
chodz¹ proces rejestracji i weryfikacji pod
wzglêdem kompletnoœci, po czym jeœli po-
danie jest poprawnie wype³nione zostaje
przyznana dop³ata. Na razie nie wiadomo
ile bêd¹ wynosi³y dop³aty na 2008 r., gdy¿
ich wysokoœæ podobnie jak w latach po-
przednich Ministerstwo Rolnictwa ustali
dopiero jesieni¹.

P³atnoœci do gruntów rolnych, oddziel-
na p³atnoœæ z tytu³u owoców i warzyw, p³at-
noœæ cukrowa, a tak¿e pomoc finansowa z
tytu³u wspierania gospodarowania na ob-
szarach górskich i innych obszarach o nie-
korzystnych warunkach gospodarowania
wyp³acane bêd¹ od dnia 1 grudnia 2008 r.
do dnia 30 czerwca 2009 r.

Do tej pory w sêdziszowskim biurze in-
formacyjno – doradczym dla rolników zo-
sta³o z³o¿onych oko³o 300 wniosków.

Justyna Bia³ek, Alina Konieczko

Od 15 marca br. wszyscy chêtni rolnicy mog¹ sk³adaæ wnioski o p³atnoœci obszarowe do gruntów
rolnych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zbiórka odpadów
niebezpiecznych!
(ci¹g dalszy ze str. 3)
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Maj¹c na uwadze ich bezpieczeñstwo
podajemy kilka praktycznych wskazówek i
porad. Owe przestrogi w przewa¿aj¹cej czê-
œci s¹ oczywiste, ale na co dzieñ zdarza siê,
¿e niektórzy zapominaj¹ o nich.

Tak wiêc kochane dzieci oraz szanowna
m³odzie¿y:
1. W drodze do szko³y b¹dŸcie rozwa¿ni.

Pamiêtajcie o zasadach przechodzenia
przez drogê oraz nigdy nie wbiegajcie
ani nie spychajcie innych dzieci na jezd-
niê. Unikajcie ryzykownych skrótów oraz
omijajcie miejsca niebezpieczne, w któ-
rych mo¿e spotkaæ Was coœ z³ego.

2. W szkole przestrzegajcie zasad dobrego
wychowania. Nie niszczcie sprzêtu szkol-
nego, nie bijcie kolegów i kole¿anek, nie
wyzywajcie siê. Pamiêtajcie, ¿e nale¿y
traktowaæ innych tak jak sami chcieliby-
œmy byæ traktowani.

3. Unikajcie kontaktu z osobami, których
nie znacie. Nie bierzcie s³odyczy, zaba-
wek ani pieniêdzy od obcych. Nigdy nie
wsiadajcie do samochodu, którym kie-
ruje obcy! Nie przyjmujcie równie¿ pro-
pozycji wspólnego spaceru z nieznajo-
mym.

4. Jeœli ktoœ próbuje Wam zrobiæ coœ z³ego
G£OŒNO WO£AJCIE O POMOC.

5. Nigdy nie bawcie siê w opusz-
czonych budynkach, piwnicach,
na strychach czy dachach bu-
dynków, na jezdni, torach kole-
jowych czy w wykopach. Pamiê-
tajcie, ¿e rodzice musz¹ znaæ
miejsca, w których bêdziecie siê
bawiæ. Nigdy nie oddalajcie siê
od domu bez wiedzy rodziców.

6. UWAGA! Jeœli podczas zabawy
znajdziecie niewypa³ lub inny
groŸnie wygl¹daj¹cy przedmiot
natychmiast powiadomcie do-
ros³ych i Policjê. W takim miej-
scu nie wolno siê bawiæ.

7. Coraz czêœciej w pobli¿u bawi¹-
cych siê dzieci i m³odzie¿y poja-

cze ukryjcie w ubraniu tak, aby nie by³y
widoczne dla obcych. Nie wolno zosta-
wiaæ kluczy pod wycieraczk¹, nosiæ na
szyi czy dawaæ obcym.

11. B¹dŸcie ostro¿ni w nawi¹zywaniu zna-
jomoœci przez internet! Nie ka¿dy jest
tym za kogo siê podaje! W trosce o w³a-
sne bezpieczeñstwo pamiêtajcie, ¿e po-
dawanie przez internet informacji o so-
bie (imiê, nazwisko, adres, nr telefonu)
osobom, których siê tak naprawdê nie
zna mo¿e skoñczyæ siê nara¿eniem sie-
bie i swoich najbli¿szych na stanie siê
ofiar¹ przestêpstwa.

12. Na wycieczki, biwaki, szczególnie do lasu
lub nad wodê, wybierajcie siê zawsze w
towarzystwie osób doros³ych, i zawsze
korzystajcie ze sprawdzonych szlaków
wêdrownych. Œmieci wyrzucajcie tylko
do specjalnych pojemników. Jeœli ich nie
ma zabierzcie œmieci ze sob¹.

13. Podczas pobytu w lesie pamiêtajcie o
zakazie œmiecenia, rozpalania ognisk w
miejscach niedozwolonych oraz pozo-
stawiania szklanych butelek, które mog¹
wywo³aæ po¿ar.

14. Zbli¿a siê lato, wiêc pamiêtajcie aby k¹-
paæ siê tylko pod opiek¹ doros³ych w
miejscach strze¿onych przez ratowni-
ków. Nie wolno bawiæ siê w rzekach i nie
strze¿onych jeziorach.  Nie skaczcie na
„g³ówkê” do nieznanej wody, grozi to
œmierci¹ lub powa¿nymi urazami.

Drodzy Pañstwo, mamy nadziejê, ¿e przy-
pomniane przez nas zasady, które teoretycz-
nie s¹ powszechnie znane, lecz czasem za-
pominane, uzmys³owi¹ Pañstwu koniecz-
noœæ rozmawiania z dzieæmi w ka¿dym wie-
ku o ich zachowaniu i bezpieczeñstwie.

To od Was zale¿y jak bêd¹ siê Wasze
dzieci zachowywaæ, czy bêd¹ bezpieczne,
jak bêd¹ postrzegane przez innych oraz czy
nie wejd¹ w konflikt z prawem.

¯yczymy udanych rozmów.
sier¿. Dominika Oleœ

Etap powiatowy odby³ siê
w Pañstwowej Stra¿y Po¿ar-
nej w Ropczycach w dn. 15.
kwietnia. Prawo udzia³u zdo-
byli sobie zdobywcy trzech
pierwszych miejsc w etapie
gminnym. Spoœród reprezen-
tantów naszej gminy, w kate-
gorii szkó³ podstawowych naj-
lepiej spisa³ siê Pawe³ Stok³o-
sa z Klêczan, któremu jako
jedynemu uda³o siê zakwali-
fikowaæ do czêœci fina³owej
etapu powiatowego, w któ-
rej zaj¹³ IV miejsce.

Zgodnie z zaleceniami Wydzia³u Prewencji Komendy
Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie za poœrednictwem Ro-
dziców zwracamy siê do dzieci i m³odzie¿y naszej gminy.

wiaj¹ siê dealerzy, którzy handluj¹ nar-
kotykami, nak³aniaj¹ do za¿ywania nar-
kotyków, a niekiedy daj¹ za darmo te
substancje, aby zachêciæ do spróbowa-
nia. Pamiêtajcie, ¿e taka dzia³alnoœæ jest
niezgodna z prawem. Musicie pamiêtaæ,
¿e narkotyki niszcz¹ m³ody organizm,
uzale¿niaj¹ go, a wielu m³odych ludzi
przyp³aci³o branie narkotyków œmierci¹.

8. Nie pozwólcie obcym wypytywaæ siê o
mieszkanie czy rodziców. Zwracajcie
uwagê na nieznajomych krêc¹cych siê
w pobli¿u Waszego domu czy mieszka-
nia lub samochodu. Mo¿e to byæ w³a-
mywacz. Spróbujcie zapamiêtaæ wygl¹d
obcego, zapiszcie numery rejestracyjne
jego samochodu. W razie potrzeby za-
alarmujcie doros³ych.

9. Czasami zdarza siê, ¿e m³odzi ludzie z
powodu nieostro¿noœci otwieraj¹ drzwi
osobom nieznajomym podaj¹cym siê za
np. hydraulika, pracownika gazowni,
kolegê taty czy kole¿ankê mamy. Pamiê-
tajcie, gdy po sprawdzeniu przez wizjer
lub okno stwierdzicie, ¿e nie znacie oso-
by, która chce wejœæ do domu lub miesz-
kania, nie otwierajcie drzwi.

10. Je¿eli rodzice nakazali Wam zamkn¹æ
mieszkanie to zróbcie to dok³adnie Klu-

Wœród gimnazjalistów nasza gmina mia-
³a dwóch reprezentantów w finale. Byli to
Piotr Basara i Krzysztof Gruca – obaj z Gim-
nazjum w Czarnej Sêdz. Po niezwykle zaciê-
tej rywalizacji, w której o kolejnoœci miejsc
decydowa³y u³amki punktów, Piotr Basara

uplasowa³ siê na II miejscu,
a Krzysztof Gruca tu¿ za
nim.

W obu kategoriach naj-
lepsze okaza³y siê reprezen-
tantki gminy Wielopole
Skrzyñskie: Marta Litak (SP
w Gliniku) oraz Barbara
Wielis (GM w Wielopolu
Skrz.), które reprezentowaæ
bêd¹ powiat ropczycko-sê-
dziszowski na turnieju wo-
jewódzkim w Bóbrce.

Inf. w³asna

Uczestnicy etapu powiatowego w kat. Gimnazjów w towarzystwie dyr. GM w Czarnej Sêdz. A. Œwierada i
stra¿aków z jednostki PSP w Ropczycach.

Pod takim has³em odbywaj¹ siê tegoroczne zmagania w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Po¿arni-
czej. Za nami ju¿ etap gminny i powiatowy turnieju.
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W
szyscy wiemy i zapewne odczuwamy, poru
szaj¹c siê powiatowymi traktami, w ja-

kim s¹ one stanie po zimie. W zwi¹zku z tym, aby
poprawiæ ich jakoœæ zosta³y rozpoczête prace doty-
cz¹ce remontu nawierzchni dróg powiatowych –
mówi Starosta Józef Rojek. W wyniku roz-
strzygniêtego przetargu zosta³o wy³onione
trzy firmy, które przeprowadz¹ cz¹stkowe
remonty dróg powiatowych. Remonty te
zosta³y podzielone na 5 zadañ. Ca³kowity
koszt robót to blisko 490 000 z³. Prace te
bêd¹ realizowane w II etapach, I etap do
30 czerwca br., zaœ II etap do koñca roku.
Ponadto zosta³ rozstrzygniêty przetarg na
bie¿¹ce utrzymanie dróg i mostów na tere-
nie powiatu ropczycko-sêdziszowskiego.

Kolejnym wa¿nym dzia³aniem Starostwa
Powiatowego w Ropczycach prowadz¹cym
do poprawy stanu nawierzchni dróg powia-
towych jest og³oszenie przetargu na prze-

W
 minionym roku dziêki zaanga¿owaniu
w³adz powiatowych uda³o siê przepro-

wadziæ remont korytarzy na I piêtrze i parte-
rze. Ponadto Wymieniona zosta³a nawierzch-
nia pod³ogi w sali gimnastycznej. Wyremon-
towane równie¿ zosta³y sanitariaty, które do-
stosowano do potrzeb osób niepe³nospraw-
nych. Doposa¿one zosta³y pracownie specja-
listyczne, które wzbogaci³y siê o profesjonal-
ny sprzêt do badañ i terapii. A  w ramach
programu MEN i EFS zainstalowana zosta³a
pracownia komputerowa i cen-
trum multimedialne. Wszelkie te
prace przeprowadzane w oœrod-
ku przyczyniaj¹ siê do poprawy
warunków nauki i pracy, a tym
samym wp³ywaj¹ na wzrost efek-
tywnoœci nauczania i wychowania.

Jednak dzia³ania Starostwa
przy modernizacji budynku bêd¹
kontynuowane i w tym roku.
Koñcem marca zosta³ og³oszony
przetarg na przebudowê dachu
p³askiego na wielospadowy na bu-
dynku Specjalnego Oœrodka
Szkolno-Wychowawczego w Rop-
czycach przy ul. Wyszyñskiego 14.

Wprawdzie zima w tym roku by³a ³agodna, jednak  jak zwykle spowodowa³a zniszczenia nawierzch-
ni dróg powiatowych. Ruszy³y ju¿ pierwsze cz¹stkowe remonty na tych drogach. Drogowcy licz¹, ¿e
prac bêdzie mniej, ni¿ w latach ubieg³ych.

Ruszaj¹ wiosenne remonty na drogach powiatowych

Droga powiatowa Zd¿ary – Witkowice w m. Kozodrza. Fot. (2) Arch. Starostwa

Dziêki staraniom Starostwa Powiatowego wizerunek SOSW nieustannie siê zmienia.

Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy
w Ropczycach zmierza ku lepszemu

Roboty obejm¹ w swoim zakresie: roboty roz-
biórkowe, izolacjê stropu nad II piêtrem,
przygotowanie konstrukcji i pokrycie dachu
oraz wymian¹ instalacji odgromowej. Prze-
widywalny koniec zadania to wrzesieñ br.

Jednoczeœnie zosta³ opracowywany pro-
jekt pn. „Likwidacja barier w Specjalnym
Oœrodku Szkolno-Wychowawczym w Rop-
czycach w zakresie umo¿liwienia osobom
niepe³nosprawnym poruszania siê i  komu-
nikowania poprzez remont ci¹gów komu-

nikacyjnych i przebudowê WC”. Przedmio-
towy projekt zosta³ z³o¿ony w ramach pro-
gramu PFRON „Wyrównywanie ró¿nic miê-
dzy regionami”.

- Inwestycja, która niebawem siê rozpocznie
jest bardzo wa¿na, poniewa¿ wp³ynie na prawi-
d³owy i wszechstronny rozwój m³odzie¿y z tego
Oœrodka.  Z pewnoœci¹, to realizowane zadanie
jest potrzebne i stanowi kolejny etap szeregu pro-
wadzonych przez nas przedsiêwziêæ, które maj¹
na celu zapewnienie lepszych standardów eduka-
cyjnych dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej –
powiedzia³ Starosta Józef Rojek.

Trzeba zaznaczyæ, ¿e Specjalny Oœrodek
Szkolno-Wychowawczy w Ropczycach ob-
jêty jest równie¿ termomodernizacj¹ co
znacznie wp³ynie na estetykê i zmniejszenie

zapotrzebowania na ciep³o w
budynku. Prace obejm¹ miê-
dzy innymi takie dzia³ania jak:
ocieplenie œcian zewnêtrznych
warstw¹ styropianu, wymianê
okien, ocieplenie stropów,
poddasz i stropodachów a tak-
¿e modernizacjê instalacji cen-
tralnego ogrzewania. Liczymy
na to ¿e stary budynek odzy-
ska swój dawny blask.

Opracowa³: Referat
Funduszy Pomocowych

i Promocji Starostwa
Powiatowego w RopczycachBudynek SOSW w Ropczycach

budowê powiatowej ulicy Sucharskiego w
Ropczycach.

Jest to wa¿na inwestycja kontynuuj¹ca przebu-
dowê   ci¹gu drogowego Zd¿ary – Witkowice w m.
Kozodrza przeprowadzonej na d³. 1,3 km w ubieg³ym
roku – mówi Wicestarosta Stanis³aw Ziemiñski.

Cieszê siê ¿e jest to kolejna odnowa nawierzchni
w powiecie, która wp³ynie na poprawê komunikacji

na naszym terenie a jednoczeœnie zwiêkszy liczbê km
odnowionych dróg  - dodaje. Przeprowadzenie
robót mo¿liwe jest dziêki œrodkom pozyska-
nym przez Starostwo Powiatowe z Minister-
stwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji.

Opracowa³: Referat Funduszy
Pomocowych i Promocji Starostwa

Powiatowego w Ropczycach
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Piêkna sceneria
i drobiazgowo do-
pracowane w¹tki
poszczegó lnych
scen przenios³y wier-
nych do wydarzeñ
sprzed dwóch tysiê-
cy lat. Charaktery-
styczne dla ówcze-
snych Rzymian i
¿ydowskich dostoj-
ników stroje m³o-
dych aktorów oraz
towarzysz¹ce ich
grze rekwizyty po-
mog³y w odzwiercie-
dleniu atmosfery
tamtych chwil. Po-
sadzki œwi¹tyni sta³y
siê scen¹, a my – staliœmy siê œwiadkami i
zarazem uczestnikami „drogi krzy¿owej”.

¯ywe reakcje ogl¹daj¹cych misterium
by³y najlepsz¹ form¹ uznania dla graj¹cych
i osób odpowiedzialnych za przedstawienie.
G³ównym pomys³odawc¹ i zarazem organi-
zatorem by³ ksi¹dz Edward Brzana – pro-
boszcz parafii Czarna Sêdziszowska. Po-
moc¹ w wielotygodniowych przygotowa-
niach s³u¿y³y mu nauczycielki Gimnazjum:
p. A. Œwierad, p. J. Cyzio i p. M. Drozd oraz
dyrektor Gimnazjum p. A. Œwierad, który
czuwa³ nad techniczn¹ stron¹ przedstawie-
nia.

Na sêdziszowskiej scenie wyst¹pi³ kwartet smyczkowy Con Ani-
ma w sk³adzie: Robert Naœciszewski – I skrzypce, Monika Brocka –
II skrzypce, Izabela Tobiasz – altówka, Anna Naœciszewska – wiolon-
czela. Artyœci na co dzieñ s¹ muzykami Filharmonii Rzeszowskiej.

Zespó³ powsta³ w 1997 roku i od pocz¹tku dzia³alnoœci odnosi
sukcesy na scenach regionu i kraju. Wystêpowa³ m.in. na 14. Œwia-
towym Festiwalu Kultury ̄ ydowskiej Kraków 2004, czy Muzycznym
Festiwalu w £añcucie 2006.

Przed sêdziszowsk¹ widowni¹ kwartet zaprezentowa³ m.in. utwory
Bacha, Mozarta i Vivaldiego, przeplatane wierszami Karola Wojty³y.

Oko³o stuosobowa publicznoœæ podziêkowa³a artystom za chwile
wzruszeñ gromkimi oklaskami.

(-)

Inscenizacja przeplatana by³a piêknym
œpiewem i gr¹ instrumentaln¹ w wykonaniu
uczniów (oprócz tradycyjnych gitar znalaz³y
siê egzotyczne instrumenty: syrynks i bongos)
pod opiek¹ i kierownictwem p. A. Czy¿a.

Na pochwa³ê zas³uguje równie¿ gra ak-
torska wszystkich uczniów, którzy pomimo
niejednokrotnie d³ugich dialogów, dosko-
nale odzwierciedlili grane przez siebie role,
a w szczególnoœci: Kamila Basary – Judasz,
Kamila Fereta – Pi³ata, Piotra K³uska – Set-
nik, Aleksandry Charchut – Anio³a oraz
£ukasza Jasiñskiego – Szymon z Cyreny, „Nie-
wierny Tomasz”. Zainteresowanie publicz-

noœci wzbudzi³ równie¿ piêkny œpiew Salo-
me w wykonaniu Barbary Majki – uczenni-
cy ostatniej klasy. Doskona³ym uzupe³nie-
niem inscenizacji by³ g³os „t³umu”, który w
wykonaniu kilkunastu uczniów z ró¿nych
klas, poprzez donoœny i zdecydowany ton
sta³ siê bardzo wiarygodny.

Trwaj¹ca ju¿ piêæ lat tradycja przedsta-
wiania Misterium Mêki Pañskiej jest nie tylko
okazj¹ do g³êbszego prze¿ywania Wielkiego
Tygodnia, ale równie¿ pozwala na zintegro-
wanie uczniów w realizacji wspólnego celu
oraz wzbogaca ich w nowe umiejêtnoœci.

J. Rataj

W dniu 20 marca (tj. Wielki Czwartek) o godz. 20.00 w Koœciele Parafial-
nym w Czarnej Sêdz. rozpoczê³o siê Misterium Mêki Pañskiej w wykonaniu
uczniów czarnieñskiego Gimnazjum.

Aktorzy wiernie odtworzyli sceny z Drogi Krzy¿owej.

Uczestnicy Misterium wraz z opiekunami. Fot.(3) Arch. GM Czarna Sêdz. Jezus przed Pi³atem.

Koncert w trzeci¹ rocznicê œmerci Jana Paw³a II
W niedzielê, 6. kwietnia, w Miejsko-Gminnym Oœrodku Kultury w Sêdzi-
szowie M³p. odby³ siê koncert poœwiêcony pamiêci Jana Paw³a II w trze-
ci¹ rocznicê œmierci.
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Przedwioœnie i przednowek. Te dwa s³o-
wa wêdrowa³y przez stulecia, nierozerwalnie
z sob¹ zwi¹zane, s³owa ambiwalentne, daj¹-
ce nadziejê, a zarazem napawaj¹ce lêkiem…
Przedwioœnie, nazywane nieraz
polsk¹ pi¹t¹ por¹ roku, cieszy³o
pierwszymi, ciep³ymi promieniami
s³oñca, strasz¹c uci¹¿liwymi rozto-
pami i nieprzebytymi drogami.
„Pora najprzykrzejsza roku, przej-
œcie z jesieni do zimy, zimy do wio-
sny, zw³aszcza w tych latach, gdy
zima nieostra ma byæ i nie³atwo siê
ustala, w naszych krajach niezno-
œnym siê staje. Mróz na przemian z
wilgoci¹, b³oto z grud¹, œnieg z desz-
czem, wichry gwa³towne, czas ten
najmniej sposobnym do podró¿y czyni¹” (J.I.
Kraszewski). Niedogodnoœci przedwioœnia
obecnie mniej nam ju¿ dokuczaj¹, na co wp³y-
nê³a melioracja gruntów i lepsza jakoœæ na-
szych dróg.

Stare przys³owie: „Na œwiêty Józwa w
polu bruzda” czêstokroæ daremnie zachê-
ca³o ludzi do „wyjœcia w pole”. Ongiœ na
naszych terenach tworzy³y siê nieraz d³ugo
utrzymuj¹ce siê zastoiny wodne zwane „wo-
tokami”. OpóŸnia³y one rozpoczêcie wio-
sennych prac rolniczych. W
pewnym zakresie ludzie radzili
sobie, orz¹c rolê w charaktery-
styczne niwki, lychy, zagony.
Mimo to jeszcze w XIX wieku i
w pierwszej po³owie XX na pod-
mok³ych terenach zbo¿e, ziem-
niaki po prostu przepada³y, co
grozi³o niedostatkiem ¿ywnoœci
dla ludzi i „gadziny”. W pewnym
stopniu ratowano siê w lecie sia-
niem rzepy i sadzeniem brukwi,
zwanej u nas „kurpielami”. Mo¿-
na by³o je d³ugo przechowywaæ
w kopcach lub w „gru-
bach”(czêœciowo nadziemnych
piwnicach). Warzywa te na
przedwioœniu „parcia³y” i traci-
³y smak.

Wiosenna przedsiewna orka
by³a nie³atwym zajêciem. Jeszcze
w pierwszej po³owie XVIII wieku do prac w
polu u¿ywano wy³¹cznie wo³ów. Dopiero
pod koniec tego stulecia konie tzw. pod-
jezdki zak³adane by³y do lekkich, drewnia-
nych bron. Wykorzystywano je te¿ do prze-
wozu towarów. Ciê¿k¹ orkê mia³ wykonaæ
wó³, krowa, a niekiedy – cz³owiek. „P³ug za-
przê¿ony w krowê i troje ludzi wer¿n¹³ siê w
ziemiê i odwala³ czarn¹, lœni¹c¹ skibê. Orka
sz³a niezmiernie ciê¿ko i powoli” (W. S. Rey-
mont). Obecnie nie jest nam straszne ani
przedwioœnie, ani przednowek; pierwszego
niemal nie zauwa¿amy, drugiego – ju¿ nie
znamy (np. uczniowie w szko³ach). Tymcza-

sem ¿yj¹ jeszcze ludzie, którzy pamiêtaj¹
przedwojenne przednowki, kiedy zaczyna-
³o brakowaæ ¿ywnoœci, koñczy³y siê zimowe
zapasy, a do nowych zbiorów by³o jeszcze
daleko.

W gospodarstwach sia³o siê du¿e iloœci
grochu, bobu, prosa oraz – wspomniane
ju¿ – rzepê i „kurpiele”. W naszym klimacie
zwykle by³y one mniej zawodne ni¿ zbo¿e i
ziemniaki. Mimo tego ludziom na przedwio-

œniu zwykle doskwiera³ g³ód, nawet w rodzi-
nach kmieci. Sytuacje pogarsza³y okresy su-
szy, powodzie, gradobicia.

„U drobnej szlachty i kmieci (pisa³ Gór-
ski  do Dantyszka) nie znajdziesz ¿adnego
zbo¿a (…). Nieszczêsne ubóstwo, g³odem
przyciœnione, ¿ywiæ siê musi plewami, s³om¹,
¿o³êdziami, a nieraz i wolnoœæ w³asn¹ sprze-
dawaæ”. G³ód szczególnie dotyka³ najubo¿-
szych, którzy nie posiadali krowy – ¿ywicielki.

Katastrofalne rozmiary przybra³ on u
nas w po³owie XIX w. Ludzie chorowali i

masowo umierali. „DowieŸæ jedzenia nie
by³o mo¿na, z powodu braku linii kolejowej
i fatalnych stosunków komunikacyjnych,
tote¿ nie by³o bez ma³a roœliny, która by nie
s³u¿y³a, zw³aszcza ubo¿szym za pokarm” (J.
Fierich). Posi³ki przygotowywano z: lebio-
dy, pokrzywy, perzu, szczawiu, macierzanki
(gotowanych na mleku lub wodzie), spo-
rz¹dzano te¿ kiszonki z traw i chwastów. Lu-
dzie ¿ywili siê równie¿: m³odymi listkami lipy,
pêdami tataraku i pa³ki wodnej. Na pod-
mok³ych, bagiennych terenach, których
tutaj nie brakowa³o, gêsto porasta³ oczeret
jeziorny, zwany sitowiem jeziornym. Jego

k³¹cza suszono i po zmieleniu dodawano
do m¹ki. Za pokarm s³u¿y³y te¿ nasiona ocze-
retu. Prawdopodobnie do nich odnosi³a siê
nazwa „manna”, która wielu rodzinom ura-
towa³a ¿ycie.

Liczne, wstrz¹saj¹ce obrazy z „lat g³o-
dowych” odnajdujemy na kartach polskich
dzie³ literackich i na p³ótnach „mistrzów
pêdzla”. Na szczêœcie w najtrudniejszych
momentach zamo¿niejsi ch³opi i szlachta

pomagali biedocie przetrwaæ okre-
sy niedostatku po¿ywienia. Dobrym
wyjœciem z sytuacji by³o budowanie
spichlerzy. Wizja g³odu by³a tak
przera¿aj¹ca, i¿ ludzie czynili
wszystko, aby przed nim siê uchro-
niæ. Powodzeniu w uprawach i ho-
dowli sprzyja³y modlitwy, sianie i pie-
lêgnowanie upraw w odpowiednim
czasie (np. wg faz ksiê¿yca), a na-
wet zabiegi zgo³a magiczne. Ludzie
wierzyli wprawdzie, ¿e „zbo¿e ob-
modlone lepiej roœnie”, ale równo-

czeœnie, nieco przewrotnie mawiali, i¿ „Panu
Bogu trzeba pomóc”. Aby zabezpieczyæ do-
bytek przed urokami i szkodliw¹ dzia³alno-
œci¹ czarownic, b¹dŸ „krzywym okiem” za-
wistnego s¹siada, stosowano czêsto np. przy-
wi¹zywanie czerwonych tasiemek do g³ów
zwierz¹t, okadzanie ich dymem po spaleniu
poœwiêconych zió³ lub kory brzozowej. Zda-
niem naszych przodków, skutecznie odczy-
nia³a ona zadany ju¿ przez „z³e oczy” urok.
Przestrzeganie odwiecznych obyczajów da-
wa³o cz³owiekowi poczucie bezpieczeñstwa,

byæ mo¿e dziêki ich tajemniczo-
œci i osobliwemu mistycyzmowi.
Najwy¿sz¹ wartoœæ mia³a ziemia,
ca³owana ze czci¹ przez oracza,
zanim zanurzy³ w niej ostry p³ug.
Pod pierwsz¹ skibê k³ad³ poœwiê-
con¹ palmê, póŸniej od czasu
do czasu kropi³ œwiêcon¹ wod¹
i wk³ada³ w glebê wierzbowe
krzy¿yki, aby zabezpieczyæ przy-
sz³e plony przed „z³ymi moca-
mi”. Dobrzy gospodarze baczy-
li, by orkê rozpocz¹æ w ponie-
dzia³ek. Ziarno siewne kropili
wod¹ œwiêcon¹, dorzucaj¹c doñ
garœæ poœwiêconego owsa. Uni-
kano siania podczas nowiu, naj-
korzystniejszym terminem by³y
dni, kiedy ksiê¿yca „przybywa³o”.
Niesprzyjaj¹cy by³ te¿ czas, gdy

na niebie widniej¹ równoczeœnie ksiê¿yc i
s³oñce: „Kiedy dwa œwiat³a œwieci, to siê psze-
nica œnieci”. Zalecano te¿ wczesne sianie
owsa: „Siej owies w b³oto, a zbierzesz z³oto”.
Pierwsze garœcie zbo¿a trzeba by³o rzuciæ
na krzy¿, a w czasie siania st¹paæ boso, po-
woli i w milczeniu. Nale¿a³o unikaæ tzw.
„mijoków”, które poza wstydem przed ludŸ-
mi mog³y sprowadziæ nieszczêœcie dla rodzi-
ny.  Ongiœ przed ka¿d¹ prac¹ w polu gospo-
darz przyklêka³ i ¿egna³ siê znakiem krzy¿a.

Wszystkim wa¿nym œwiêtom towarzyszy-
³y obrzêdy, które obok modlitwy, mia³y
uchroniæ dobytek przed klêskami i ró¿nymi

Nawet najbiedniejszy cz³ek, co wyszed³ w pole
z chlebem suchym, oœcistym strasznego przednowka,
raduje siê królowej wioœnie i ¿yciu

(J. I. Kraszewski, „Pod Blach¹”).

„Orka”, akwarela. mal. M. Wilczok
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zagro¿eniami. W Zielone Œwi¹tki, obcho-
dzone na pami¹tkê Zes³ania Ducha Œwiête-
go, dawniej na skrajach wsi rozpalano ogni-
ska zwane „sobótkami”. Czyniono to w celu
odpêdzenia „z³ych si³” i czarownic, by na
zasiane pola nie sprowadzi³y chorób i chwa-
stów. W tym czasie dobrze by³o te¿ okadziæ
byd³o dymem ze spalonych, po-
œwiêconych zió³. Ca³e obejœcia
gospodarskie i wnêtrza chat
majono liœæmi tataraku, a z ze-
wn¹trz przystrajano zielonymi
ga³¹zkami, najczêœciej lipowymi.
By³o to równie¿ œwiêto pasterzy,
którzy urz¹dzali zabawy z rado-
snymi œpiewami i sutym poczê-
stunkiem. Ch³opcy przed doma-
mi upatrzonych dziewcz¹t usta-
wiali tzw. „maje”, przewa¿nie
m³ode brzózki, przystrojone
barwnymi wst¹¿kami. Kobiety
„ubiera³y” kapliczki, figury i krzy-
¿e przydro¿ne. Wieczorami po
skoñczeniu prac ludzie groma-
dzili siê pod nimi i œpiewali prze-
piêkne pieœni poœwiêcone Mat-
ce Boskiej. Maj to tak¿e najlep-
szy miesi¹c na zbieranie zió³: „W maju zbie-
ra pszczó³ka, zbieraj i ty zió³ka”.

Od XIV w. zaczêto obchodziæ w Polsce
œwiêto Bo¿e Cia³o z uroczystymi procesjami
(od nastêpnego stulecia). Do dziœ utrzyma³
siê u nas zwyczaj przynoszenia do domu ga-
³¹zek, oderwanych od dekoracji o³tarzy. Maj¹
one zapewniæ szczêœcie i uchroniæ przed
z³em. Zawsze uroczyœcie obchodzono okta-
wê Bo¿ego Cia³a. Zapobiegliwe gospodynie
stara³y siê poœwiêciæ du¿¹ iloœæ wianków uwi-
tych m.in. z rozchodnika, macierzanki, b³a-
watków, stokrotek, kwiatów czarnego bzu,
„g³uchej” pokrzywy, podbia³u, miêty, rumian-
ku, sza³wii, melisy, „kudronu” (bluszczyka),
kopytnika, œlazu – zio³a te zwi¹zywano ³ykiem
lub liœæmi tataraku. Uwa¿ano, ¿e poœwiêco-

Wœród tegorocznych laureatów znaleŸ-
li siê równie¿ uczniowie z naszej gminy. Naj-
lepiej zaprezentowa³ siê Waldemar Kluk z
Gimnazjum w Sêdziszowie M³p., który uzy-
ska³ najlepszy wynik w województwie w kon-
kursie matematycznym i zosta³ te¿ laure-
atem konkursu z fizyki. Ponadto uzyska³ tytu³
finalisty konkursu jêzyka niemieckiego.

Elpidiusz Wszo³ek, równie¿ z Gimna-
zjum w Sêdziszowie M³p., zosta³ laureatem

W roku szkolnym 2007/2008 Podkarpacki Kurator
Oœwiaty zorganizowa³, dla uczniów szkó³ podstawowych – cztery,

a gimnazjalnych – dziesiêæ konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych
o zasiêgu wojewódzkim. Ich uroczyste podsumowanie oraz wrêczenie zaœwiadczeñ dla laureatów

odby³o siê 4. kwietnia br., w sali koncertowej Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

konkursu polonistycznego, a Szymon Jê-
drzejczyk z SP nr 2 w Sêdziszowie M³p. –
konkursu jêzyka angielskiego.

Tytu³y finalistów uzyskali:
· Konrad Przydzia³ – Gimnazjum Czarna

Sêdz. – z chemii
· Wojciech Pazdan – Gimnazjum Sêdziszów

M³p. – z fizyki
· Paulina Maroñ – Gimnazjum Sêdziszów

M³p. – z matematyki
· Sylwia G¹sior – Gimnazjum Sêdziszów

M³p. – z matematyki
· Antonina Oboz-Adaœ – SP Bêdziemyœl –

konkurs humanistyczny
· Jan Paœko – SP nr 3 Sêdziszów M³p. – kon-

kurs humanistyczny
· Anna Kazior – SP nr 3 Sêdziszów M³p. –

konkurs matematyczno – przyrodniczy
· Szymon Jêdrzejczyk – SP nr 2 Sêdziszów

M³p. – konkurs matematyczno – przyrod-
niczy

· Sebastian Gawlik – SP nr 2 Sêdziszów M³p.
– konkurs matematyczno – przyrodniczy

· Mateusz Kozek – SP nr 3 Sêdziszów M³p.
– konkurs matematyczno – przyrodniczy.

Gratuluj¹c tegorocznym laureatom i fi-
nalistom, doceniaj¹c ich zdolnoœci i pracê,
podziêkowania kierujemy równie¿ do na-
uczycieli, których starania i mozolny trud
przyczyni³y siê do sukcesów ich uczniów.

(-)

ne wianki ochroni¹ budynki przed uderze-
niem pioruna, a ich mieszkañców przed cho-
robami. Wianuszki wieszano na zewn¹trz,
nad drzwiami i oknami.

W dawniejszych czasach ludzie okazywa-
li przyrodzie zdecydowanie wiêcej czci i po-
kory. Obserwowali zachodz¹ce w niej zmia-

ny, zwracali uwagê na zachowanie zwierz¹t,
na roœliny i pogodê. Obserwacje przyrody
by³y wtedy niezbêdne, pozwala³y przewidzieæ
zmiany pogody i w pewnym stopniu przed
nimi siê zabezpieczyæ. By³y po prostu koniecz-
noœci¹, czêsto gwarantuj¹c¹ prze¿ycie. Naj-
starsi ludzie pamiêtaj¹ jeszcze wiele przys³ów
prognozuj¹cych pogodê. Czasem staraj¹ siê
nimi kierowaæ, jednak nie znajduj¹ uznania
w oczach m³odego pokolenia. Czy¿ nie war-
to czasem przychyliæ siê do m¹droœci ludo-
wych? Niejednokrotnie bywaj¹ one mniej
zawodne ni¿ telewizyjne prognozy. Na przed-
wioœniu zwykle wypatrywano pojawienia siê
kwiatów „¿ó³cieni” (podbia³u), które  osta-
tecznie zadawa³y kres zimie. „Oddeszczenie
siê” przepowiadaj¹: zamkniête od rana kwia-

ty mleczu (mniszka), ga³¹zki œwierka skiero-
wane ku ziemi, ksiê¿yc „w kole”: „Gdy ksiê¿yc
w czapie, wnet ci na g³owê nakapie”. Kiedy w
Zielone Œwi¹tki pada deszcz, nale¿y spodzie-
waæ siê mokrego koñca wiosny i pocz¹tku
lata. Przed oktaw¹ Bo¿ego Cia³a trzeba by³o
poœpieszyæ siê ze sprz¹tniêciem siana, aby nie

mok³o przez kilka dni: „ Nie ciesz
siê ch³opie, gdy masz siano w
kopie. Wtedy dziêkuj Bogu, gdy
masz je w brogu”. Dobrym pro-
gnostykiem jest równie¿ ciep³y i
„przekropny” kwiecieñ: „Ciep³e
deszcze w kwiecieñ, to pogodna
jesieñ”, z kolei: „Pocz¹tek maja
ch³odny, roczek nie bêdzie g³od-
ny”.

Teraz coraz trudniej jest
wypatrzyæ gêste krzewy tarniny.
A szkoda, gdy¿ jej wczesne za-
kwitniêcie (przed 20 kwietnia)
wró¿y ciep³e lato, ale, niestety,
zimny maj. Wytêpi³ j¹ wspó³cze-
sny cz³owiek; prawdopodobnie
jej kolczaste ga³¹zki „rysowa³y”
ci¹gniki i cenne maszyny. Z pe-
symizmem patrzono na przysz³e

plony, jeœli opóŸni³ siê przylot bocianów –
gdy nie wróci³y one do gniazd przed œwiê-
tem Zwiastowania Pañskiego (25 marca).

Jak d³ugo jeszcze bêdziemy s³uchaæ ku-
kania „zazul”, przepowiadaj¹cych nam przy-
sz³oœæ… „Gdy kuku³ka kuka w maju, spo-
dziewaj siê urodzaju”.

Jeszcze i dziœ, doœæ czêsto ludzie licz¹ siê
z tym, co „nakazuj¹ œwiêci” np. œw. Józef (19
marca) pozwala rozpocz¹æ wiosenn¹ upra-
wê roli, œw. Wojciech i œw. Jerzy (23 kwiet-
nia) „mówi¹”, ¿e mo¿na zacz¹æ sadziæ ziem-
niaki i wypêdziæ byd³o na pastwisko, œw. Sta-
nis³aw (8 maja) informuje, ¿e mo¿emy siaæ
groch, fasolê, ogórki, dynie; a zatem: „Witaj
nam maiczku ze s³owikiem w gaiczku!”.

Maria Wilczok

„Na pastwisko”, akwarela. mal. M. Wilczok
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Zgodnie z regulaminem, ka¿da ze szkó³
wystêpowa³a w trzyosobowym sk³adzie. Swo-
je reprezentacje do udzia³u w zawodach
zg³osi³o 10. szkó³ podstawowych i wszystkie
trzy gimnazja.

Uczestnicy konkurowali ze sob¹ w trzech
etapach. Najpierw musieli napisaæ test, sk³a-
daj¹cy siê z 25 pytañ, potem przechodzili
sprawdzian w zakresie udzielania pierwszej
pomocy przedlekarskiej, a na zakoñczenie
przysz³o im siê zmagaæ z torem przeszkód,
zlokalizowanym na terenie miasteczka ru-
chu drogowego.

W turnieju prowadzono klasyfikacjê
dru¿ynow¹ i indywidualn¹. Zwyciêska dru-
¿yna zdobywa³a prawo reprezentowania
gminy na zawodach powiatowych. Na wy-
nik dru¿yny sk³ada³a siê suma miejsc, zdoby-
tych przez jej cz³onków w poszczególnych
konkurencjach.

Podobnie ustalono kolejnoœæ w klasyfi-
kacji indywidualnej, z tym, ¿e nie brano pod
uwagê konkurencji w udzielaniu pomocy
przedlekarskiej, bowiem tu wystêpowa³ tylko
jeden zawodnik, reprezentuj¹cy dru¿ynê.

W dniu 21 lutego 2008 r. w Szkole Pod-
stawowej im. Jana Paw³a II w Zagorzycach
Górnych odby³ siê Miêdzyszkolny Konkurs
Czytelniczy klas trzecich pod nazw¹ „Czy
znasz tê baœñ?”. Doceniaj¹c walory baœni i
rolê czytelnictwa wœród dzieci w bie¿¹cym
roku zorganizowano ju¿ trzeci¹ edycjê kon-
kursu, w którym rokrocznie bior¹ udzia³
uczniowie ze Szkó³ Podstawowych z Zago-
rzyc Dolnych, Szkodnej, Góry Ropczyckiej i
Zagorzyc Górnych.

W tym roku konkurs dotyczy³ wybranych
baœni H.Ch. Andersena. Reprezentantów szkó³
wy³oniono w drodze eliminacji szkolnych.

Najlepszymi z najlepszych okazali siê:
I miejsce – Karolina Rataj (Szko³a Podsta-

wowa w Zagórzycach Górnych)

15 kwietnia br. w Szkole Podstawo-
wej nr 3 oraz na placu ruchu drogo-
wego na Osiedlu M³odych w Sêdzi-
szowie M³p. odby³y siê gminne eli-
minacje Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy o Ruchu Drogowym. W zma-
ganiach wziê³o udzia³ 39. uczniów
szkó³ podstawowych i gimnazjów z
terenu gminy Sêdziszów M³p.

Oto kolejnoœæ na czo³owych miejscach:

Klasyfikacja zespo³owa:

Szko³y podstawowe:
I miejsce – SP nr 3 z Sêdziszowa
II miejsce – SP ze Szkodnej
III miejsce – SP z Krzywej
IV miejsce – SP z Zagorzyc Górnych
V miejsce – SP nr 2 z Sêdziszowa
Gimnazjum:
I miejsce – GM z Zagorzyc
II miejsce – GM z Sêdziszowa
III miejsce – GM z Czarnej Sêdz.

Klasyfikacja indywidualna:

Szko³y podstawowe:
I miejsce – Czaja Mateusz – SP Szkodna
II miejsce – Stawiñski Waldemar – SP 3 Sê-

dziszów
III miejsce – ¯urad Piotr – SP 3 Sêdziszów
Gimnazjum:
I miejsce – Kubik Mateusz – GM Zagorzyce
II miejsce – Motyka Dominik – GM Zago-

rzyce
III miejsce – Haraf Ewelina – GM Czarna

Eliminacje przeprowadzi³ i
jednoczeœnie pe³ni³ funkcjê sê-
dziego g³ównego gminny koor-
dynator ds. bezpieczeñstwa ru-
chu drogowego mgr Artur
Hosa.

Funkcjê sêdziów konkuren-
cji oraz asystentów sêdziowskich
pe³nili wyznaczeni przez sêdzie-
go g³ównego opiekunowie
grup.

Testy teoretyczne i rolê eks-
perta ds. przepisów ruchu drogowego pe³-
ni³ z ramienia Komendy Powiatowej w Rop-
czycach p. Mariusz Kubik.

Umiejêtnoœæ udzielania pierwszej pomo-
cy przedmedycznej sprawdza³a p. Anna
Nyzio

Zwyciêskie dru¿yny 18. kwietnia wziê³y
udzia³ w etapie powiatowym turnieju.
Wœród szkó³ podstawowych najlepsza oka-
za³ siê „Trójka” z Sêdziszowa M³p., która wy-
przedzi³a SP nr 3 z Ropczyc oraz SP z Glini-
ka. Indywidualnie najlepszy okaza³ siê Wal-
demar Stawiñski (SP 3 Sêdziszów M³p.), a
jego koledzy z dru¿yny: Damian Longosz i
Piotr ¯urad zajêli odpowiednio 3. i 4. miej-
sce. Opiekunem zwyciêskiej ekipy by³a Pani
Ewa Piwowar.

Wœród szkó³ gimnazjalnych zwyciê¿y³a
dru¿yna GM Ropczyce przed GM Iwierzy-
ce i GM Zagorzyce. Indywidualnie zawod-
nicy z Zagorzyc zajêli nastêpuj¹ce miejsca:
4. Dominik Motyka, 6. DamianWalczyk, 8.
Mateusz Kubik. Opiekunem dru¿yny by³ pan
Robert Kania.

Inf. w³asna

Uczniowie z Zagorzyc, Góry Ropczyckiej i Szkodnej rywalizowali w konkursie czytelniczym, poœwiêconym baœniom H. CH. Ander-
sena. Fot. Org.

Baœñ od wieków nie traci na popularnoœci. Niezale¿nie od pr¹du literackiego, epoki, bywa zawsze
czytana i opowiadana. Dla dzieci pe³ni funkcjê terapeutyczn¹. W baœniach œwiat realny po³¹czony
jest ze œwiatem fikcyjnym, dobro zwyciê¿a z³o, zachowany jest porz¹dek moralny.
Bohater napotyka na swej drodze wiele przeszkód, ale stawia im czo³o
i zwyciê¿a. Dziecko
identyfikuj¹c siê
z bohaterem uczy
siê sposobów wyjœcia z
opresji, buduje nadziejê na
lepsze jutro.

II miejsce – Adrianna Œwiêtoñ (Szko³a Pod-
stawowa w Górze Ropczyckiej)

III miejsce – Brygida Ziajor (Szko³a Podsta-
wowa w Szkodnej)
Szczêœliwi zwyciêzcy odebrali gratulacje

i nagrody.
Konkurs przyczyni³ siê do lepszej znajo-

moœci baœni H. Ch. Andersena. Ponadto
uczniowie wykazali siê dobr¹ technik¹ czy-
tania i umiejêtnoœci¹ czytania ze zrozumie-
niem.

Barbara Brzuszek
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Pracownia elektroniczna.

Pracownia handlowa. Fot.(3) Arch. ZSZ

Pracownia fryzjerska.

W
 bie¿¹cym roku szkolnym w dniu

12.03.08 odby³y siê Dni Otwarte

naszej szko³y.

Goœciliœmy gimnazjalistów z powiatu rop-

czycko-sêdziszowskiego, którzy bardzo chêt-

nie zapoznawali siê z programem przygoto-

wanym przez uczniów i nauczycieli. Du¿e

zainteresowanie wzbudzi³y pracownie fry-

zjerska, handlowa, elektronicz-

na i mechaniczna. Uczennice

Technikum Us³ug Fryzjerskich

przygotowa³y szereg zabiegów

fryzjerskich kosmetycznych,

elektronicy i mechanicy pre-

zentacje multimedialne,

uczniowie klas maturalnych za-

prezentowali efekty zrealizowa-

nych projektów, a handlowcy

programy z zakresu obs³ugi

przedsiêbiorstw handlowych. Na uwagê za-

s³uguje fakt, ¿e uczniowie naszej szko³y z du-

¿ym zapa³em pod okiem nauczycieli przy-

gotowywali ca³¹ kampanie promocyjn¹ szko-

³y, prezentowali przed gimnazjalistami efek-

ty swojej pracy wdra¿ali nowe pomys³y oraz

dzielili siê swoj¹ wiedz¹ i umiejêtnoœciami i

reprezentuj¹c poszczególne zawody.

Warto podkreœliæ, i¿ w bie¿¹cym roku

szkolnym w kampaniê promuj¹c¹ w³¹czyli

siê przedstawiciele firm wspó³pracuj¹cych

z nasz¹ szko³¹, (Hispano Suiza, £¹czbud,

Drewspan) Podnosz¹c jakoœæ pracy naszej

szko³y proponujemy uczniom ZSZ praktyki

zagraniczne w ramach realizacji projektu

„Leonardo da Vinci” oraz szereg ró¿nych

zajêæ pozalekcyjnych, a tak¿e pracê w: Szkol-

W bie¿¹cym roku szkolnym wychodzimy naprzeciw

oczekiwaniom rynku pracy proponujemy:

� Technik cyfrowych procesów graficznych – specjalizacja: gra-
fika komputerowa – NOWOŒÆ

� Technik Drogownictwa – specjalizacja: konstrukcje budowla-
ne – NOWOŒÆ

� Technik Us³ug Fryzjerskich – specjalizacja: wiza¿
� Technik Informatyk – specjalizacja: administrowanie siecio-

wymi systemami operacyjnymi
� Technik Handlowiec,
� Technik Telekomunikacji – specjalizacja: systemy teleinforma-

tyczne,
� Technik Elektryk – specjalizacja: instalacje elektryczne,
� Technik Mechanik – specjalizacja: obrabiarki sterowane nu-

merycznie,
� Technik Elektronik – specjalizacja: systemy i sieci komputerowe,
� Technik Technologii odzie¿y – specjalizacja: projektowanie

ubrañ  – NOWOŒÆ,
� Technik Urz¹dzeñ Sanitarnych – specjalizacja: urz¹dzenia

cieplne – NOWOŒÆ

� Elektryk
� Stolarz

� Technik Administracji
� Technik Us³ug Fryzjerskich
� Technik Us³ug Kosmetycznych
� Technik Elektryk – NOWOŒÆ

nym Klubie Europejskim, Kole Recytator-
sko-Teatralnym, Kole Przedsiêbiorczoœci,
Kole Sportowym, Kole Informatycznym,
Kole Jêzykowym, Samorz¹dzie Uczniowskim,
Kole Caritas, Kole Strzeleckim i innych.

Uczniom o najwy¿szej frekwencji propo-
nujemy bezp³atne wycieczki sponsorowane
przez Rade Rodziców. Realizujemy równie¿

projekty unijne, które s¹ dla nas Ÿród³em fi-
nansowania podró¿y po ciekawych regionach
Polski. W tym roku szkolnym realizowany by³
projekt „Szlakiem Warowni Jurajskich”.

Maturzyœci maj¹ mo¿liwoœæ skorzystania
z konsultacji zarówno z przedmiotów ogól-
nokszta³c¹cych jak i zawodowych.

Szko³a otwieraj¹c nowe kierunki na bie-
¿¹co doskonali swoj¹ baz¹ do-
posa¿aj¹c pracownie w kom-
putery z oprogramowaniem
adekwatnym dla realizowanych
programów w poszczególnych
zawodach, narzêdzia pracy
oraz stosuje nowoczesne meto-
dy kszta³cenia, w tym metodê
projektów. Kadra nauczyciel-
ska systematycznie podnosi
swoje kwalifikacje uczestnicz¹c
w szkoleniach, warsztatach,
kursach oraz studiach podyplo-
mowym.

Oferujemy, zatem wszystko
to, co m³ody cz³owiek oczeku-
je od szko³y, ¿eby potem móg³
znaleŸæ odpowiedni zawód na
rynku pracy.

Wszystkich gimnazjalistów,
których zainteresowa³a nasza
oferta zapraszamy do odwiedze-
nia strony internetowej ZSZ
(www.zsz-sedziszow.webpark.pl)
oraz z³o¿enia podania.

Anna Szeliga-KuŸniar
Barbara Twardowska
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Sprawy w swoje rêce wziê³a
pani Maja Ignaœ, nauczyciel jêzy-
ka angielskiego w klêczañskiej szko-
le: zamieœci³am anons na portalu,
gdzie spotykaj¹ siê osoby, poszukuj¹ce
korespondencyjnych znajomych. Odpo-
wiedzia³a nauczycielka z Australii,
któr¹ zainteresowa³a propozycja kore-
spondencji z uczniami z Polski. PóŸ-
niej trafi³am na stronê  www.epals.com,
gdzie spotykaj¹ siê nauczyciele i ucznio-
wie ca³ego œwiata. Na propozycjê wspó³pracy odpo-
wiedzia³y szko³y z Irlandii, USA i Norwegii.

Taka forma wspó³pracy szkó³ na ca³ym
œwiecie jest bardzo popularna. Wiele z nich,
czêsto z ró¿nych kontynentów, realizuje
wspólne projekty.

Wzajemny kontakt, pomiêdzy uczniami
z ca³ego œwiata jest mo¿liwy zarówno z wy-
korzystaniem tradycyjnej poczty, jak i pocz-
ty internetowej. Ta druga forma jest jednak
praktyczniejsza – kontakt z jêzykiem jest
czêstszy, dlatego w Klêczanach do korespon-
dencji wykorzystuje siê Internet.

Z entuzjazmem do pomys³u nauczyciel-
ki podeszli sami uczniowie. I o to chodzi³o.
Tradycyjne æwiczenia w pisaniu listów, we-
d³ug wskazówek z podrêcznika, zastêpuj¹
prawdziwe listy, w których jest chêæ podzie-
lenia siê wiadomoœciami o sobie, swojej szko-
le, rodzinie, kraju i ciekawoœæ – co bêdzie w
kolejnym liœcie?

W ca³ym pomyœle w³aœnie o rozbudze-
nie owej ciekawoœci chodzi. To ona sk³ania
do poszukiwania nowych angielskich s³ów i
odpowiednich form ich u¿ycia.

Przy okazji uczniowie maj¹ okazjê uzy-
skaæ informacje o innych krajach, ich kul-
turze tradycji – i to u samego Ÿród³a.

Uczniowie z Klêczan z niecierpliwoœci¹
wyczekiwali pierwszych listów z Australii, a
gdy ju¿ nadesz³y, nie zwlekali z odpowiedzi¹.
Teraz odpisuj¹ tak¿e kolegom z Irlandii, a
do uczniów z Norwegii napisali jako pierwsi
i czekaj¹ na odpowiedŸ. W maju bêd¹ mieli
z kolei okazjê zapoznaæ siê z esejami o te-
matyce ekologicznej, jakie maj¹ nadejœæ ze
szko³y w USA.

IV i V klasa Szko³y Podstawowej w Klê-
czanach niemal w komplecie zg³osi³a chêæ
korespondowania z rówieœnikami z innych
krajów. Uczniowie nie kryj¹ zadowolenia i
chêtnie dziel¹ siê wra¿eniami:

Muzyka, malarstwo i wszel-
kie dziedziny ¿ycia, w których
dzieci mog¹ wyraziæ siebie, wy-
kazaæ siê kreatywnoœci¹ s¹ nie-
zwykle wa¿ne dla rozwoju oso-
bowoœci. Dlatego staramy siê
stworzyæ naszym wychowan-
kom jak najwiêcej okazji do
spotkañ ze sztuk¹. M³odzie¿ powinna po-
znaæ i pos³uchaæ ró¿nej muzyki, by kiedyœ w
przysz³oœci móc dokonaæ wyboru. Dzia³a-
my w myœl zasady: „nie mów, ¿e czegoœ nie
lubisz, nie podoba ci siê dopóki tego nie
poznasz.

Szko³a Podstawowa w Klêczanach w gro-
nie swoich absolwentów ma miêdzy innymi
osoby, które ukoñczy³y studia muzyczne i z
wielk¹ przyjemnoœci¹ wracaj¹ tu, by m³o-
dzie¿y przybli¿yæ bardzo ró¿n¹ muzykê, in-
strumenty, których nie ogl¹damy na co
dzieñ. Do tej pory odby³y siê u nas trzy spo-
tkania z muzyk¹. Jako pierwszy pojawi³ siê w
progach szko³y Micha³ Kwaœniak – dwa lata
temu student Akademii Muzycznej w Byd-
goszczy w klasie skrzypiec. Odwiedzi³ klasê

Uczniowie z Klêczan koresponduj¹ z rówieœnikami z Australii, Norwegii i Irlandii

Jak zachêciæ do nauki jêzyka obce-
go? To pytanie niejednokrotnie sta-
wiaj¹ sobie nauczyciele, zmagaj¹cy
siê z niechêci¹ uczniów do systema-
tycznej, codziennej pracy. W Szkole
Podstawowej w Klêczanach zdecydo-
wano siê poszukaæ dla uczniów... an-
glojêzycznych kolegów i kole¿anek.

Klaudia Babiarz: moja kole¿anka mieszka
w Irlandii w mieœcie Cork. Ma 12 lat, brata i trzy
siostry. Piszemy do siebie o tym, co lubimy, o na-
szych szko³ach.

Kole¿anka Asi Jaœniaczyk ma na imiê
Kaite, ma 12 lat i chodzi do szóstej klasy. Jest
jedynaczk¹, ma psa. Jej nauczycielka nazywa siê
Purclle. Pyta³a mnie, jak nazywa siê nasza pani.

Moja kole¿anka z Australii ma na imiê Lau-
ra – mówi Monika Rolek – Lubi tygrysy. Ja
lubiê kolory czarny, czerwony i niebieski. Cieka-
we, czy Laura te¿ lubi te kolory?

Sylwia Pa³ka koresponduje z Yvone z
Australii: Yvone przys³a³a mi trzy zdjêcia z Syd-
ney. Ja wyœlê jej zdjêcia z Warszawy albo z Krako-
wa.

Kole¿anka Jowity £obody, Lorrane, tak
jak Jowita lubi p³ywaæ. Obie lubi¹ zwierzê-
ta. Teraz napisa³am Lorrane jakie filmy lubiê
ogl¹daæ. Mo¿e ona lubi te same filmy – zastana-
wia siê Jowita.

Wiola Baran koresponduje Emily z Au-
stralii, w³aœcicielk¹ psa Ksiê¿niczki i ¿ó³wia
Boba -  Jej szko³a po³o¿ona jest ko³o Parku Naro-
dowego, który jest ogromny i bardzo ³adny. Wiola
i Emily szybko znalaz³y wspólny temat: Ja,
tak jak i Emily mam zwierzêta: psa, kota Filemo-
na i papugê Gucia – mówi Wiola.

A kole¿anka z Irlandii Oli Grodzkiej
jest... Polk¹: ma na imiê Asia – informuje Ola.
Jest jedyn¹ Polk¹ w klasie. Bardzo chcia³aby wró-
ciæ do Polski, ale nie mo¿e, bo prawie ca³a jej rodzi-
na mieszka teraz w Irlandii. Ola, jako jedyna,
mo¿e ze swoj¹ zagraniczn¹ kole¿ank¹ kore-
spondowaæ po polsku, ale jak zapewnia bê-
dzie pisaæ tak¿e po angielsku.

Taka forma nauki jêzyka angielskiego,
poza tym, ¿e ciekawa, wymaga jednak od na-
uczyciela o wiele wiêcej pracy. Koresponden-
cjê trzeba kontrolowaæ, zarówno ze wzglê-
dów dydaktycznych, jak i bezpieczeñstwa.
Warto jednak ten dodatkowy trud podj¹æ –
bo, oprócz zdobycia praktycznych umiejêt-
noœci, teraz uczniowie z ma³ych Klêczan na-
prawdê czuj¹ siê obywatelami œwiata.

(b)

Uczniowie z Klêczan za poœrednictwem Pani Mai Ignaœ znaleŸli kolegów na
ca³ym œwiecie. Fot. Arch

czwart¹, gdy¿ w³aœnie wówczas dzieci pró-
bowa³y zrozumieæ fascynacjê Janka Muzy-
kanta skrzypcami. Zobaczy³y skrzypce na
w³asne oczy, mog³y ich dotkn¹æ. Dopytywa-
³y siê co to takiego heban. Z pewnoœci¹ za-
pamiêtaj¹ barwê tego drewna i mówi¹c kie-
dyœ o Balladynie, która „…mia³a w³osy jak
heban”, bêd¹ wiedzia³y, jakiego by³y kolo-
ru. Z niek³amanym zachwytem pos³ucha³y
dŸwiêków skrzypiec. Pyta³y, ile lat trzeba siê
uczyæ by tak graæ. D³ugo!

Najpiêkniejsze by³o to, i¿ w wypracowa-
niu klasowym jedna z dziewczynek napisa³a,
¿e najwiêkszym jej marzeniem by³o choæby
dotkn¹æ skrzypiec, ale nie mia³a odwagi o
to poprosiæ, bo one by³y niezwyk³e, a ona
taka zwyk³a.

Kolejne zajêcia to spotkanie z braæmi
Jackiem i Micha³em Kwaœniakami czyli
skrzypce, przeró¿ne instrumenty perkusyj-
ne i wêdrówka przez œwiat w rytmach tanga,
samby, walca, kazaczoka, polki i oberka.
Dzieci w³¹czane s¹ do gry, nie ma zbêdnej
pompy. Liczy siê spontanicznoœæ. Widz¹c
wypieki na policzkach dzieci, s³ysz¹c œmiech,
chce siê organizowaæ takie spotkania.

W tym roku uda³o siê zaprosiæ Jacka Kwa-
œniaka i trzeciego z braci, £ukasza Baranow-
skiego, który ukoñczy³ klasê tr¹bki oraz œpiewu
na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Obec-
nie pracuje w Niemczech w Teatrze Opero-
wym w Bremerhaven. Muzycy do szko³y przy-
wieŸli dziwne instrumenty perkusyjne z ró¿nych
krajów i kontynentów, trzy rodzaje tr¹bek.
Ubrali siê we fraki, wiêc dzieci mog³y zobaczyæ
strój, o którym uczy³y siê na lekcji. Oprócz wy-
s³uchania gry artystów i ich opowieœci o instru-
mentach, dzieci same zabra³y siê do muzyko-
wania! Powsta³a niezwyk³a orkiestra perkusyj-
na – najdziwniejsza na œwiecie! Ale jak gra³a!

Zabawy by³o co niemiara!
AM
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Kategoria do lat 13 – dziewczêta
1. Sylwia Pichla – SP w Borku Wielkim
2. Ma³gorzata Bednarz – SP w Borku Wiel-

kim
3. Karolina Bartosz – SP Nr 3 w Sêdziszo-

wie M³p.
4. Katarzyna Urbanek – SP w Wolicy Pia-

skowej
Kategoria do lat 13 – ch³opcy

1. Aleksander Zawiœlak – SP w Zagorzycach
Górnych

2. Krzysztof Ocha³ – SP w Zagorzycach
Górnych

3. Przemys³aw Ziajor – SP w Górze Rop-
czyckiej

4. Grzegorz Mucha - SP w Zagorzycach
Górnych

Kategoria od lat 14-16 – dziewczêta
1. Aleksandra Kupœ – Gimnazjum w Sêdzi-

szowie M³p.

W nowej hali sportowej
przy Gimnazjum w Sêdzi-
szowie M³p. w dn. 12-13
kwietnia br. rozegrano IX
Turniej Tenisa Sto³owego
o Puchar Burmistrza Sêdzi-
szowa M³p., który jedno-
czeœnie by³ eliminacj¹
gminn¹ Podkarpackiej
Olimpiady Tenisa Sto³o-
wego. W zawodach rywa-
lizowa³o ³¹cznie 149 zawodników i zawodniczek, a poziom sportowy
w niektórych kategoriach wiekowych by³ bardzo wysoki.

W turnieju uczestniczyæ mogli wszyscy chêtni mieszkañcy naszej
gminy lub tutaj pracuj¹cy, nie zrzeszeni od 3 lat w sekcjach tenisa
sto³owego klubów sportowych oraz osoby niepe³nosprawne. Zawody
przeprowadzone by³y systemem „do dwóch przegranych” a w katego-
riach mniej licznie obsadzonych systemem „ka¿dy z ka¿dym”. Pojedyn-
ki rozgrywano wg przepisów Polskiego Zwi¹zku Tenisa Sto³owego. Zwy-
ciêzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymali nagrody
indywidualne w postaci pucharów, dyplomów i nagród rzeczowych
(sprzêt sportowy) i reprezentowaæ bêd¹ nasz¹ gminê w eliminacjach
powiatowych. Fundatorem nagród by³ Burmistrz Sêdziszowa M³p.

Turniej mimo du¿ej iloœci uczestników mo¿na by³o przeprowa-
dziæ bardzo sprawnie, poniewa¿ rywalizacja toczy³a siê na 12 sto-
³ach do tenisa, wykorzystuj¹c wszystkie mo¿liwoœci jakie stwarza nowa
hala sportowa przy Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.

2. Diana Jezior – Gimnazjum w Zagorzy-
cach

3. Katarzyna Ignas – Gimnazjum w Sêdzi-
szowie M³p.

4. Paulina Jezior – Gimnazjum w Zagorzy-
cach

Kategoria od 14-16 lat – ch³opcy
1. Daniel Stachnik – Gimnazjum w Sêdzi-

szowie M³p.
2. Marcin Kluk – Gimnazjum w Sêdziszo-

wie M³p.
3. Miros³aw Opoñ – Gimnazjum w Zago-

rzycach
4. Bart³omiej Urban – Gimnazjum w Sêdzi-

szowie M³p.
Kategoria od lat 17-19 – dziewczêta
1. Marzena Skarbek – LO w Sêdziszowie

M³p.
2. Aneta Pocz¹tek – LO w Sêdziszowie M³p.
3. Anna Dudek – LO w Sêdziszowie M³p.

Kategoria od 17-19 lat – ch³opcy
1. Wojciech Buraœ – ZSZ w Sêdziszowie M³p.
2. Micha³ Bogusz – LO w Sêdziszowie M³p.
3. Tomasz Ostrêga – LO w Sêdziszowie M³p.
4. Wac³aw Ocha³ – LO w Sêdziszowie M³p.

Kategoria 20-44 lat – kobiety
1. El¿bieta So³tys – Borek Wielki
2. Lidia Godyñ – Sêdziszów M³p.
3. Agnieszka Delikat – Sêdziszów M³p.
4. Beata Sieros³awska – Sêdziszów M³p.

Kategoria 20-44 lat – mê¿czyŸni
1. Andrzej Szczypek – Sêdziszów M³p.
2. Roman Zawiœlak – Zagorzyce
3. Krzysztof Czapka – Sêdziszów M³p.
4. Krzysztof Dar³ak – Zagorzyce

Kategoria 45 lat i powy¿ej
– mê¿czyŸni

1. Zdzis³aw Jedynak – Sêdziszów M³p.
2. Marek Krê¿el – Sêdziszów M³p.
3. Zbigniew Mucha – Zagorzyce
4. Piotr Czeladka – Sêdziszów M³p.
Kategoria osób niepe³nosprawnych

– dziewczêta
1. Anna Mucha – Gimnazjum w Zagorzycach

Zwyciêzcy w kat. do lat 16, do lat 19 i do lat 44 z organizatorami turnieju.

Zwyciêzcy w kat. do 13 lat ze swoimi opiekunami i organizatorami.

Wyniki w poszczególnych kategoriach:

Puchar z r¹k Sekretarza Gminy Jana Maronia odbiera naj-
lepsza w kat. dziewcz¹t do lat 16 Aleksandra Kupœ.

2. Marta Magdoñ – Gimnazjum w Zagorzy-
cach

3. Ma³gorzata Kozak – ŒDS w Sêdziszowie M³p.
4. Paulina Pawlak – ŒDS w Sêdziszowie M³p.

Kategoria osób
niepe³nosprawnych – ch³opcy

1. Mariusz Placek – ŒDS w Sêdziszowie M³p.
2. £ukasz Rekiel – ŒDS w Sêdziszowie M³p.
3. Daniel Ostrowski – ŒDS w Sêdziszowie M³p.
4. Grzegorz Pichla – ŒDS w Sêdziszowie M³p.

Jan Maroñ

Anna Mucha, zwyciê¿czyni w kat. osób niepe³nosprawnych
odbiera puchar z r¹k Zastêpcy Burmistrza Pani El¿biety Œwi-
niuch. Fot.(4) Org.
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W rywalizacji wziêli udzia³
zawodnicy z klubów: Bobry Dê-
bica, Ikar Mielec, Motyl Stalo-
wa Wola, Delfin Tarnobrzeg,
Sokó³ Rzeszów, Tempo Molas, MKS Sanok
oraz Fala Ropczyce.

P³ywacy Fali Ropczyce zdobyli 26 medali
w tym 13 z³otych, 11 srebrnych i 2 br¹zowe.
Bardzo dobrze spisali siê zawodnicy z Rop-
czyc: Aleksandra Niemiec (4 z³ote medale)
Micha³ Krawiec (2 z³ote, 2 srebrne) Sulisz
Bartosz (1 z³oty, 1 srebrny, 1 br¹zowy), Sie-
wierski Micha³ (2 srebrne, 1 br¹zowy), Pa-
sierb Patrycja (2 srebrne), Pasierb Gabriela
(1 br¹zowy), Niwa Aleksandra (1 z³oty).

Wœród nich bardzo dobrze wypadli p³y-
wacy z Sêdziszowa: Patryk ̄ ak oraz Dominik
Skiba. Patryk zdoby³ 4 z³ote medale na dy-
stansach: 50 m (42,02 s), 100  m (1,30,62 min.)

Klasa IV

Kolejka 22 5-6 kwietnia
Lechia Sêdziszów M³p. – ¯urawianka ¯ura-

wica 1:0 (1:0) (Klamut – 28 min.)
Kolejka 23 - 12-13 kwietnia
Kroœnianka-Karpaty Krosno – Lechia Sêdzi-

szów Ma³opolski 4:1 (2:1) (Szeliga – 34
min.)

Kolejka 24 16 kwietnia
Lechia Sêdziszów Ma³opolski – Unia Nowa

Sarzyna 0:3 (0:2)
Kolejka 25 19-20 kwietnia
Stal Mielec – Lechia Sêdziszów Ma³opolski

3:1 (1:0) (Szeliga – 72 min.)

Klasa A (Rzeszów)

Kolejka 14 30 marca
Czarni Czudec – P³omieñ Zagorzyce 1:5

(1:3) (Zatorski, Kozek, Róg, P. Miœ,
Król)

Kolejka 15 6 kwietnia
P³omieñ – Bratek Bratkowice 0:1 (0:0)

Kolejka 16 13 kwietnia
Victoria Budy G³ogowskie – P³omieñ 1:0

(0:0)
Kolejka 17 20 kwietnia
P³omieñ – Stal II Rzeszów 1:4 (0:1) (Sz.

Ocha³)

Klasa B (Rzeszów)

Kolejka 14 30 marca
Orze³ Wysoka G³ogowska – Plon Klêczany

3:3 (1:1) (M. Drozd, Mita, K. Drozd)
Kolejka 15 6 kwietnia
Plon – LKS Jasionka 2:3 (1:3) (Patro, W¹-

sik)
Kolejka 16 13 kwietnia
KP Zabajka – Plon 3:0 (2:0)
Kolejka 17 20 kwietnia
Plon – Elektrociep³ownia II Rzeszów 3:0 vo

Klasa B (Dêbica)

Kolejka 12 6 kwietnia
Borkovia Borek Wielki – LKS £opuchowa

0:2  Korona  Góra Ropczycka – Hura-
gan Przedbórz 3:2 (3:0) (Magdoñ, To-
ton, M. Ogrodnik)

K³os Kawêczyn – Sokó³ Krzywa 1:2 (0:0) (Z.
Filipek – G. Feret, W. Skwirut)

Kolejka 13 13 kwietnia
K³os – Borkovia 1:2 (1:2) (Barnadzki – D.

Stachnik, Krypel) Sokó³ – Korona 1:0
(1:0) (G. Feret)

Kolejka 14 20 kwietnia
Borkovia– Olchovia 0:2 (0:1)  Pewnoœæ Lub-

zina – Sokó³ 2:2 (1:2) (Skwirut, Pawli-
kowski)  Korona – K³os 5:1 (2:0) (Mag-
doñ 3, Szajnowski, samob. – Tylutki)

Klasa okrêgowa juniorów starszych

Lechia – Strzelec Frysztak 6:1 (3:0) (Char-
chut 2, Filipek, Przybek, Kozio³, Przy-
dzia³)

Stal £añcut – Lechia 2:0 (1:0)
Lechia – Sawa Sonina 7:0 (3:0) (Charchut

2, Frysztak 2, Kozio³, Przydzia³, Przybek)

Klasa okrêgowa juniorów m³odszych

Lechia – Strzelec Frysztak 8:0 (2:0) (Pas 2,
Ch³opek 2, Stachnik, Œwierad, Kluk,
D³ugosz)

Stal £añcut – Lechia 1:4 (1:2) (Czapka 2,
Branas, Pas)

Lechia – Sawa Sonina 5:1 (1:1) (Ch³opek 2,
Babiarz 2, Kluk)

Tomasz Toton

5 kwietnia 2008 r. na p³ywalni w Cmolasie odby³y siê Mistrzostwa
Okrêgu Podkarpackiego w p³ywaniu dzieci 10 i 11 letnich. Ponad 160
najm³odszych zawodniczek i zawodników Podkarpacia rywalizowa³o
o medale i tytu³y Mistrzów Okrêgu. Dla wielu z nich by³y to pierwsze
starty, dla innych ju¿ powa¿ne wyœcigi. Niema³ych emocji dostarcza³y
najmocniejsze serie poszczególnych konkurencji, gdzie o miejscach nie-
jednokrotnie decydowa³y u³amki sekundy oraz sêdziowie.

MEDALE DLA P£YWAKÓW i 200 m stylem klasycz-
nym(3,15,84 min.) oraz
100 m stylem zmien-
nym (1,22,31 m).

Natomiast Domi-
nik otrzyma³ z³oty me-
dal za 100 m stylem
zmiennym (1,35,31
min.), 3 srebrne meda-
le za 50 m (50,92 s) i
100 m (1,50,87 min.)
stylem klasycznym oraz

50 m stylem dowolnym (37,17 s).
Dobr¹ formê zaprezentowa³ Patryk pod-

czas Wiosennych Mistrzostw Bobrów w Dê-
bicy 29.03.2008 r., gdzie na du¿ym basenie
rywalizowali m.in. zawodnicy z Krakowa,
Katowic, Chrzanowa czy Pu³aw. ̄ akowi uda-
³o siê zdobyæ 2 srebrne medale za wyœcigi w
stylu klasycznym tym bardziej cenne, bo wy-
walczone w kategorii zawodników starszych.

Dominik, Patryk oraz inni zawodnicy Fali
s¹ w okresie intensywnych treningów przygo-
towuj¹cych do Korespondencyjnych Mi-

strzostw Polski 10- i 11-latków, któ-
re podobnie jak w ubieg³ym roku
odbêd¹ siê w Ropczycach (31.05,
1.06.2008 r.). Trenerzy i zawodni-
cy innych klubów bardzo pozy-
tywnie wypowiadaj¹ siê na temat
organizacji zawodów p³ywackich
na ropczyckim obiekcie, zwraca-
j¹c uwagê na doœwiadczenie,
sprawnoœæ i mi³¹ atmosferê.

D¯

Patryk ̄ ak(11lat) – I miejsce za 50m stylem klasycznym.
Dominik Skiba(10 lat) – 1 miejsce za 100
m stylem zmiennym. Fot.(3) Aut.

Patryk tu¿ przed star-
tem w ulubionym sty-
lu klasycznym
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Kazimierz Czapka

F R A S Z K I

ZNAK CZASU
W historii ró¿ne by³y ery,
Obecnie zaœ ¿yjemy w tej,
¯e mamy wszystko:

auta, komputery...
A tylko czasu coraz mniej!

PROZA ¯YCIA
Jest nadu¿yciem lub herezj¹
Slogan, ¿e „¿ycie jest poezj¹”
Wszak zewsz¹d:

z ty³u, z boku, spoza...
Wci¹¿ siê wy³ania jego proza!

EKOLOGICZNA
Œwiadomoœæ jest,

wiêc sklepy liczne
Pakuj¹ ju¿ w e k o l o g i c z n e ...
Wnet form¹ obrazy tylko

bêd¹ s³owa:
„Ty torbo foliowa!”

£Ó¯KO
¯e s³u¿y do spania

wcale nie zaprzeczê,
Lecz tu odbywaj¹ siê

te¿... wa¿ne mecze.
Gdy graj¹ nie „singla”,

ale w wersji „debel”
Du¿o spraw za³atwiæ mo¿na

przez ten mebel.

ZAKUPY
Rodaków w marketach

wielkie kupowanie,
Nie dba siê o jakoœæ,

wa¿ne to, ¿e tanie!
W takiej sytuacji

podpowiadam przeto,
¯e czêsto tanizna

miesza siê z tandet¹.

22.04.2008 r.

ORGANIZUJE
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