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Przygotowania do koncertu, którym
ROCHY uœwietni³y swój jubileusz, trwa³y
kilka tygodni. Uczestniczyli w nich nie tyl-
ko obecni cz³onkowie zespo³u, ale te¿ ab-
solwenci. W sumie ponad 150 osób przy-
gotowa³o widowisko, które zachwyci³o pu-
blicznoœæ.

Pierwsze koncerty, dla szkó³ oraz rodzin
cz³onków zespo³u, odby³y siê 18 i 19 wrzeœ-
nia br., natomiast 26 wrzeœnia, w minion¹
sobotê, ROCHY zatañczy³y i zaœpiewa³y dla
zaproszonych goœci. Widowisko rozpoczê-
³o siê mazurem w wykonaniu grupy repre-
zentacyjnej. A póŸniej na scenie sêdziszow-
skiego Domu Kultury prezentowa³y siê
w swoich uk³adach grupy: dzieciêca pocz¹t-
kuj¹ca, dzieciêca starsza, gimnazjalna, re-
prezentacyjna, obrzêdowa i absolwentów,
a przygrywa³y im kapele muzyczne starsza
oraz m³odsza. Goœcinnie wyst¹pi³a Kapela

Podwórkowa Paka Sêdzisza, która wyko-
na³a dwa utwory przygotowane specjalnie
na to wydarzenie, a tak¿e tancerze z Ze-
spo³u Pieœni i Tañca „Rzechy” z Rzeszowa,
w którym przed laty tañczy³a i który pro-
wadzi³a Krystyna Szczerbiak.

Widowisko jubileuszowe ROCHÓW za-
chwyca³o perfekcyjnym przygotowaniem
artystycznym, a tak¿e bogactwem repertu-
arowym zespo³u, który zaprezentowa³ zu-
pe³nie nowe tañce. Ze szczególnym aplau-
zem widowni spotka³o siê wykonanie kra-
kowiaka i tañców góralskich, poprzedzo-
nych niezwyk³ym œpiewem.

Po koncercie przyszed³ czas na gratula-
cje dla zespo³u. Jako pierwszy g³os zabra³
burmistrz Sêdziszowa M³p. Bogus³aw
Kmieæ, który nie tylko gratulowa³ piêkne-
go jubileuszu, ale te¿ dziêkowa³ za to, ¿e
ROCHY s¹ tak wspania³¹ wizytówk¹ miasta

Roztańczony i rozśpiewany jubileusz
ROCHÓW

R
ozpoczęli dostojnym mazurem, później były tań-

ce rzeszowskie, krośnieńskie, starej Warsza-

wy, a na końcu zachwycające tańce i śpiewy góral-

skie oraz porywające tańce narodowe. Ponad dwu-

godzinny koncert, w którym wzięły udział wszyst-

kie grupy Zespołu Pieśni i Tańca ROCHY, był zwień-

czeniem obchodów 25-lecia działalności sędziszow-

skiego zespołu. Pochwałom i gratulacjom ze strony

zaproszonych gości, którzy w sobotę, 26 września

br., zasiedli na widowni Miejsko-Gminnego Domu Kul-

tury nie było końca. Dzień później, w niedzielę, RO-

CHY dały ostatni koncert jubileuszowy, tym razem

dla mieszkańców. Chętnych do obejrzenia widowiska

było więcej niż miejsc w sali widowiskowej.

i gminy. Na rêce Krystyny Szczerbiak prze-
kaza³ kosz kwiatów, dla niepe³noletnich
cz³onków zespo³u kosz s³odkoœci, a dla star-
szych butelkê szampana, by mogli wznieœæ
nim toast z okazji srebrnego jubileuszu.
Przy tej okazji wrêczy³ równie¿ nagrody
pieniê¿ne dla ca³ej kadry ROCHÓW: Kry-
styny Szczerbiak, kierownik artystycznej
i organizacyjnej, Paw³owi Gnackowi, kie-
rownikowi muzycznemu, Witoldowi Œwi-
drowi, choreografowi, Barbarze Czeladce,
kostiumerce oraz Janowi Przybkowi, akom-
paniatorowi. Burmistrz Bogus³aw Kmieæ
wspólnie z zastêpc¹ Wies³awem Wojdonem
przekazali te¿ nagrodê specjaln¹ dla ca³e-
go zespo³u w wysokoœci 10 tys. z³.

Po w³odarzach gminy gratulacje sk³ada³
senator RP Zdzis³aw Pupa, w³adze powiatu
ropczycko-sêdziszowskiego, przedstawicie-
le w³adz województwa podkarpackiego,
a tak¿e delegacje zaprzyjaŸnionych domów
kultury i zespo³ów pieœni i tañca. Szczegól-
ne s³owa do zespo³u i kadry skierowali Je-
rzy Dynia, dziennikarz telewizyjny i radio-
wy, popularyzator folkloru na Podkarpa-
ciu, oraz Alicja Haszczak, za³o¿ycielka ZPiT
„Po³oniny” na Politechnice Rzeszowskiej
i wielka znawczyni folkloru, która nie kry³a
wzruszenia. Pani Alicja podkreœla³a, ¿e nie
ma w ca³ym regionie drugiego takiego
domu kultury, w którym dzia³a³ by tak œwiet-
ny zespó³, jakim s¹ sêdziszowskie ROCHY,
co jest zas³ug¹ dyrektora K.Popielarza, któ-
ry swoj¹ taneczn¹ drogê zaczyna³ pod jej
okiem „Po³oninach”.

Anna Olech �
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Wizyt¹ wiceprezes PiS interesowali siê nie
tylko mieszkañcy gminy, ale równie¿ regio-
nalne i ogólnopolskie media. „Szyd³obus”
wjecha³ na sêdziszowski Rynek kilkanaœcie
minut przed godz. 18. Goœcia przywitano
chlebem i bukietem kwiatów. Kandydatka
PiS na premiera w czasie spotkania z miesz-
kañcami przybli¿y³a program swojej partii,
mówi m.in., ¿e jeœli PiS dojdzie do w³adzy,
to obni¿y wiek emerytalny, wycofa siê z re-
formy edukacyjnej, która wysy³a 6-latki do
szko³y, pomo¿e ma³ym i œrednim przedsiê-
biorstwami, zadba równie¿ o rodzinê wpro-
wadzaj¹c ustawê o dop³atach na dzieci. –
Praca, nie obietnice – z tym has³em idzie-
my dzisiaj do wyborów – mówi³a przed sê-
dziszowskim Ratuszem. Podkreœla³a rów-
nie¿, ¿e niedaleko st¹d, w Nawsiu, s¹ korze-
nie jej mê¿a. – Wiêc jest w domu – doda³a.

Jako pami¹tkê z wizyty w regionie mar-
sza³ek województwa W³adys³aw Ortyl wrê-
czy³ herb województwa podkarpackiego,
natomiast burmistrz Sêdziszowa M³p. po-
darowa³ piêkn¹, rêcznie robion¹ lalkê „Sê-
dziszowiankê”, która jest symbolem miasta
i gminy.

Po oficjalnym wyst¹pieniu mieszkañcy
mieli mo¿liwoœæ bli¿szego spotkania z Beat¹
Szyd³o. Wiceprezes PiS sporo czasu poœwiê-
ci³a na rozmowy z osobami, które przysz³y
przed sêdziszowski Ratusz, pozowa³a do
zdjêæ i rozdawa³a autografy.

�

Beata Szydło
w Sędziszowie Młp.

18
 września br. w Gminie Sędziszów Młp.
gościła wiceprezes Prawa i Sprawiedliwo-

ści Beata Szydło. Pierwszym przystankiem w gmi-
nie było Gospodarstwo Rolne w Górze Ropczyckiej.
Przywitała ją prezes Franciszka Bogdan oraz sena-
tor Zdzisław Pupa. Następnie przybyła do Sędziszo-
wa, gdzie przed Ratuszem powitał ją burmistrz Bo-
gusław Kmieć i kilkuset mieszkańców.
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Jan Sawicki, prezes Hispano-Suiza Pol-
ska, podkreœla³ na konferencji prasowej,
która odby³a siê 4 wrzeœnia br., ¿e nabór
nowych pracowników i budowa nowego
zak³adu w Sêdziszowie M³p. s¹ zwi¹zane
z produkcj¹ silników samolotowych nowej
generacji LEAP, które bêd¹ montowane
m.in. w samolotach Airbus 320 neo, Bo-
eing 737 max i w chiñskim Comac 919.
Choæ silniki s¹ dopiero testowane, to ju¿
ciesz¹ siê ogromnym zainteresowaniem
producentów samolotów i sêdziszowski
zak³ad ma ju¿ bardzo du¿o zamówieñ.

Hispano-Suiza szuka pracowników
do nowego zakładu

O
koło 300 osób znajdzie pracę w nowym zakła-
dzie Hispano-Suiza Polska, którego budowa

ruszy jeszcze w tym roku. Nabór już trwa, chętni
mogą składać swoje CV. Pracę znajdą m.in. opera-
torzy maszyn sterowanych numerycznie i spawa-
cze precyzyjni, a według planów pierwsza część
wyprodukowana zostanie w listopadzie 2016 r.

Inwestycja, której budowa ruszy za kilka
tygodni zwi¹zana jest w³aœnie z tymi zamó-
wieniami, rosn¹cym zapotrzebowaniem na
elementy powstaj¹ce w Sêdziszowie.
W pierwszym etapie rozwoju firmy powsta-
nie hala o powierzchni 10 tys. m2, ale jeœli
tylko bêdzie taka potrzeba, to zak³ad mo¿-
na rozbudowaæ nawet do 22 tys. m2. – Je-
steœmy przygotowani na tak¹ mo¿liwoœæ,
poniewa¿ budynek ma konstrukcjê modu-
³ow¹, wiêc w razie potrzeby mo¿emy go
powiêkszyæ – mówi³ Józef Cisek, mened¿er
nowego zak³adu Hispano-Suiza Polska.

W zak³adzie nazywanym roboczo Hispa-
no-Suiza 2, bêdzie pracowaæ oko³o 300

osób. Rekrutacja ju¿ trwa. – Poszukujemy
m.in. in¿ynierów, operatorów obrabiarek
sterowanych numerycznie, operatorów
procesów specjalnych zwi¹zanych z ob-
róbk¹ ciepln¹, technologów, spawaczy
z certyfikatami, monterów przek³adni lot-
niczych, koordynatorów nowych wdro¿eñ.
Zapewniamy te¿ szkolenia, wiêkszoœæ od-
bywa siê w tutejszym zak³adzie, ale w razie
potrzeb w „firmie matce” we Francji lub
u naszych partnerów – t³umaczy³a Kaja Zie-
lonka-Foryœ, kierownik dzia³u zasobów ludz-
kich w Hispano-Suiza Polska.

�
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W
 I rocznicę odsłonięcia pomnika Sybiraków
Żołnierzy AK Podokręgu Sędziszów, 20 wrze-

śnia br., odbyła się uroczysta Msza św. w kościele
pw. Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Młp.

W uroczystoœciach uczestniczyli przed-
stawiciele Sejmu i Senatu, w³adz samorz¹-
dowych, wojska, policji, kombatantów, ro-
dzin Sybiraków, dzieci i m³odzie¿y z oko-
licznych szkó³. Po Mszy Œw. zapalono zni-
cze i z³o¿ono kwiaty pod pomnikiem. Po-
wiat ropczycko-sêdziszowski reprezentowa-

Ocalić od zapomnienia li starosta Witold Dar³ak, wicestarosta Ber-
nadeta Frysztak oraz cz³onek zarz¹du Do-
rota Sêd³ak, a gminê Sêdziszów M³p. bur-
mistrz Bogus³aw Kmieæ, zastêpca burmi-
strza Wies³aw Wojdon oraz przewodnicz¹-
cy Rady Miejskiej Jerzy Kieba³a.

14 wrzeœnia 2014 r. odby³a siê uroczy-
stoœæ poœwiêcenia i ods³oniêcia pomnika
Sybiraków ̄ o³nierzy AK Podokrêgu Sêdzi-
szów. Inicjatywa upamiêtnienia bohaterów
z powiatu ropczycko-sêdziszowskiego na-
le¿a³a do Zbigniewa Paseli oraz ks. Krzysz-
tofa Gaca, proboszcza parafii Mi³osierdzia
Bo¿ego w Sêdziszowie Ma³opolskim. �

Msza koncelebrowana pod przewodnic-
twem ks. bp Kazimierza Górnego, biskupa
seniora Diecezji Rzeszowskiej, odby³a siê
w dniu odpustu z okazji narodzenia NMP.
W sêdziszowskiej Farze zgromadzili siê ksiê-
¿a, którzy przez wiele lat wspó³pracowali
z ksiêdzem jubilatem, siostry zakonne, któ-
re pracowa³y w tutejszej parafii, w³adze Sê-
dziszowa, powiatu ropczycko-sêdziszow-
skiego oraz s¹siednich gmin, a tak¿e przed-
stawiciele rady parafialnej, ró¿ ró¿añco-
wych i sêdziszowscy parafianie.

W trakcie uroczystoœci podkreœlano za-
s³ugi ks. S. Ryby dla parafii, wspominano
jego starania o utworzenie parafii w Ol-
chowej i na Osiedlu M³odych w Sêdziszo-
wie, a tak¿e wprowadzone z wielkim roz-
machem Nabo¿eñstwa Fatimskiego, któ-
rych by³ inicjatorem. Dziêkowano mu za
modlitwê, wsparcie, ¿yczono wytrwa³oœci
i zdrowia na lata dalszej pos³ugi.

Złoty jubileusz
ks. Prałata Stanisława Ryby

Ks. Stanisław Ryba, wieloletni proboszcz sędziszow-
skiej parafii pw. Narodzenia NMP, obchodził 50-le-
cie święceń kapłańskich. W czasie uroczystej Mszy
Św., która odbyła się 8 września br., jubilatowi dzię-
kowano za posługę kapłańską, życzono wsparcia
i opieki Boga i Maryi, a także dużo zdrowia i życzli-
wości parafian.

Sylwetka

ks. Prałata Stanisława Ryby
Urodził się 29 czerwca 1940 r. w Lipinach, jako

syn Stanisława i Eleonory, z domu Micek. W 1959 r.

zdał maturę w Liceum Ogólnokształcącym w Pilź-

nie, a następnie studiował w Wyższym Seminarium

Duchownym w Tarnowie. W 1965 r. święceń ka-

płańskich udzielił mu ks. biskup Jerzy Ablewicz.

Jako wikariusz ks. Ryba pracował w miejscowo-

ściach: Jastrząbka Nowa, Tarnów – Grabówka,

Tarnów – Burek. W 1981 r. został proboszczem

w Tylmanowej, a we wrześniu 1989 r. parafii pw.

Narodzenia NMP. W 2010 r. przeszedł na emerytu-

rę, ale pozostał w Sędziszowie.

Fot. Starostwo Powiatowe
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1
Uchwa³a w sprawie uchwalenia „Pro
gramu Ochrony Œrodowiska dla Gmi-

ny Sêdziszów Ma³opolski na lata 2015-2018
z perspektyw¹ na lata 2019-2022”.

2
Uchwa³a w sprawie zmiany uchwa³y
bud¿etu Gminy Sêdziszów Ma³opolski

na rok 2015 nr IV/13/15 z dnia 27 stycz-
nia 2015r.Moc¹ tej uchwa³y Rada dokona-
³a zmian w bud¿ecie gminy na 2015 r. pole-
gaj¹cych na:
– zwiêkszeniu dochodów bie¿¹cych bud¿e-

tu o kwotê 218 358,18 z³.
– zwiêkszeniu wydatków bie¿¹cych bud¿e-

tu o kwotê 253 111,08 z³ z przeznacze-
niem na wyposa¿enie gabinetów profi-
laktyki zdrowotnej i pomocy przedlekar-
skiej w szko³ach podstawowych i gimna-
zjach; wyposa¿enie w sprzêt szkolny i po-
moce dydaktyczne szkó³ podstawowych
prowadz¹cych edukacjê w³¹czaj¹c¹; wy-
posa¿enie sto³ówek w szko³ach podsta-
wowych i gimnazjach; utwardzenie par-
kingu na terenie boiska sportowego
w Górze Ropczyckiej oraz remont drogi
dojazdowej do pól w Zagorzycach.

– zwiêkszeniem wydatków maj¹tkowych
bud¿etu o kwotê 25 000 z³ z przeznacza-
niem na wykonanie i monta¿ bramy wjaz-
dowej i ogrodzenia wraz z kanalizacj¹
deszczow¹ przy wewnêtrznej drodze na
terenie SP w Czarnej Sêdziszowskiej,

– przeniesieniu wydatków pomiêdzy dzia-
³ami klasyfikacji bud¿etowej na ³¹czn¹
kwotê 166 400 z³.

3
Uchwa³ê w sprawie wyra¿enia zgody
na umieszczenie w bud¿ecie gminy na

2016 rok zadania pn: „Przebudowa drogi
gminnej Szkodna – Budzisz realizowane-
go wspólnie z Nadleœnictwem Strzy¿ów”,
na mocy której udzia³ gminy w zadaniu wy-
niesie 40 000 z³.

4
Uchwa³ê w sprawie: wyra¿enia zgody
na umieszczenie w bud¿ecie gminy na

2016 rok zadania pn: „Przebudowa drogi
gminnej Stara Wieœ – Porêby Ma³e – Krzy-
wa realizowanego wspólnie z Nadleœnic-
twem G³ogów Ma³opolski”, na mocy której
udzia³ gminy w zadaniu wyniesie 50 000 z³.

5
Uchwa³ê w sprawie zaci¹gniêcia zobo
wi¹zania w zakresie inwestycji o warto-

X Sesja
Rady Miejskiej
w Sędziszowie Młp.

17 września 2015 r. odbyła się IX Sesja Rady Miej-

skiej w Sędziszowie Młp. W trakcie Sesji nowo

wybrany radny Andrzej Siwiec złożył ślubowanie,

a radni podjęli następujące uchwały:

œci przekraczaj¹cej kwoty ustalone w bu-
d¿ecie Gminy na 2015 rok, na jej podsta-
wie postanowiono zaci¹gn¹æ zobowi¹zanie
ponad kwotê wydatków okreœlan¹ w bu-
d¿ecie do wysokoœci 15 000 z³ z przezna-
czeniem na opracowanie projektu budow-
lanego termomodernizacji budynku OSP
w Kawêczynie Sêdziszowskim.

6
Uchwa³ê w sprawie emisji obligacji, na
mocy której Gmina Sêdziszów Ma³opol-

ski wyemituje 3 466 obligacji o wartoœci no-
minalnej 1 000 z³, ka¿da na ³¹czn¹ kwotê
3 466 000 z³. Œrodki uzyskane z emisji obli-
gacji komunalnych zostan¹ przeznaczone
na:
– sfinansowanie wydatków maj¹tkowych nie

maj¹cych pokrycia w dochodach bud¿e-
tu gminy na 2015 r. w kwocie 44 000 z³,

– sp³atê zaci¹gniêtych zobowi¹zañ z tytu-
³u emisji papierów wartoœciowych w kwo-
cie 3 134 000 z³,

– sp³atê zaci¹gniêtej po¿yczki z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie –
288 000 z³.

7
Uchwa³ê w sprawie przyst¹pienia do
opracowania Gminnego Programu Re-

witalizacji Miasta Sêdziszów Ma³opolski na
lata 2014-2015.

8
Uchwa³ê w sprawie przyjêcia Gminne
go Programu Wspierania Edukacji

uzdolnionych dzieci i m³odzie¿y zamiesz-
ka³ej na terenie Gminy Sêdziszów Ma³o-

polski, na mocy której od 1 stycznia 2016 r.
przyznawane bêd¹ stypendia za wybitne
wyniki w nauce, osi¹gniêcia naukowe, spor-
towe i artystyczne oraz inne osi¹gniêcia
promuj¹ce Gminê Sêdziszów Ma³opolski.

9
Uchwa³a w sprawie zasiêgniêcia od Ko
mendanta Wojewódzkiego Policji infor-

macji o kandydatach na ³awników zg³oszo-
nych w wyborach na kadencjê od 2016 roku
do 2019 r.

10
Uchwa³a w sprawie skargi pani
Renaty Muchy. Rada Miejska w Sê-

dziszowie M³p. postanowi³a uznaæ za bez-
zasadn¹ skargê w/w z dnia 29.05.2015 r.,
na dzia³ania Burmistrza Sêdziszowa Ma³o-
polskiego.

11
Uchwa³a w sprawie utworzenia od-
rêbnych obwodów g³osowania

w Szpitalu Powiatowym i Zak³adzie Pielê-
gnacyjno-Opiekuñczym w Sêdziszowie
M³p. oraz w Domu Pomocy Spo³ecznej
w Rudzie w celu przeprowadzenia g³osowa-
nia w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP.

12
Uchwa³a w sprawie uzupe³nienia
sk³adu Komisji Rewizyjnej Rady

Miejskiej, do której powo³ano Tomasza
Niewiadomskiego.

13
Uchwa³a w sprawie wyboru Prze-
wodnicz¹cego Komisji Zdrowia,

Spraw Socjalnych i Sportu Rady Miejskiej,
którym zosta³ Andrzej Siwiec.

 Spoœród zg³oszeñ, które internauci wska-
zali w pierwszym etapie plebiscytu, wybra-
nych zosta³o piêæ zespo³ów, które powta-
rza³y siê najczêœciej: Enej, IRA, KSU, Ich
Troje oraz Raggafaya. Drugim etapem bê-
dzie g³osowanie w sondzie internetowej na
stronie internetowej Urzêdu Miejskiego
www.sedziszow-mlp.pl.

T
rwa drugi etap plebiscytu, w którym mieszkańcy gminy mogą wybrać gwiazdę, której koncert będzie

główną atrakcją przyszłorocznych Dni Sędziszowa. W internetowej sondzie można głosować do

15 października br. i tylko raz dziennie.

Po zakoñczeniu sondy i ustaleniu ze zwy-
ciêzc¹ plebiscytu terminu koncertu, na stro-
nie urzêdu og³oszony zostanie wynik.

Zapraszamy do oddawania g³osów na
wykonawcê, którego chcecie Pañstwo zo-
baczyæ w przysz³ym roku w czasie Dni Sê-
dziszowa.

�

Głosować można tylko raz dziennie, do 15 października br.

Mieszkańcy wybierają gwiazdę
Dni Sędziszowa 2016
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Uchwa³ê przyjêto jednog³oœnie podczas
wrzeœniowej sesji Rady Miejskiej. Stypendia
przyznawane bêd¹ uczniom za wybitne
wyniki w nauce, wybitne osi¹gniêcia w dzie-
dzinie naukowej, sportowej i artystycznej,
oraz za osi¹gniêcia promuj¹ce gminê. Sty-
pendia za wyniki w nauce przyznawane bê-
dzie uczniom, którzy osi¹gnêli œredni¹ mi-

nimum 5,5 i otrzymali wzorow¹ ocenê
z zachowania.

O stypendia za osi¹gniêcia w dziedzinie
nauki mog¹ siê ubiegaæ uczniowie, którzy
s¹ laureatami wojewódzkich konkursów
i olimpiad przedmiotowych lub finalistami
ogólnopolskich konkursów i olimpiad
przedmiotowych lub interdyscyplinarnych,
organizowanych lub wspó³organizowanych
przez Podkarpackiego Kuratora Oœwiaty.
Poza tym musz¹ wykazaæ siê minimum œred-
ni¹ 4,75 oraz zachowaniem przynajmniej
bardzo dobrym.

Stypendia za osi¹gniêcia sportowe bêd¹
przyznawane uczniom, którzy zdobyli I, II
lub III miejsce w zawodach sportowych na

Stypendia gminne dla najzdolniejszych
Od

 1 stycznia 2016 r. obowiązywać będzie
Gminny Program Wspierania Edukacji

uzdolnionych dzieci i młodzieży. Na mocy tego pro-
gramu przyznawane będą stypendia dla młodych-
zdolnych, w wysokości nawet 1000 zł.

szczeblu wojewódzkim lub zostali powo³a-
ni co najmniej do kadry wojewódzkiej. Na-
tomiast za osi¹gniêcia artystyczne przyzna-
wane bêd¹ stypendia dla uczniów, którzy
s¹ laureatami konkursów, przegl¹dów i fe-
stiwali o zasiêgu co najmniej wojewódzkim
i maj¹ przynajmniej bardzo dobr¹ ocenê
z zachowania. W przypadku stypendiów za
osi¹gniêcia artystyczne i sportowe œrednia
ocen nie bêdzie brana pod uwagê.

Z wnioskiem o stypendium dla uzdolnio-
nego ucznia wyst¹piæ mo¿e, w porozumie-
niu z rodzicami lub opiekunami prawny-
mi, dyrektor szko³y. Stypendia przyznawa-
ne bêd¹ jednorazowo na koniec roku
szkolnego. �

Zgodnie z planami burmistrz Bogus³aw
Kmieæ chce odwiedziæ ka¿d¹ miejscowoœæ
naszej gminy. W zale¿noœci od pogody spo-
tkania bêd¹ odbywa³y siê w plenerze lub
w miejscach ogólnie dostêpnych. Taka for-

ma spotkañ ma u³atwiæ mieszkañcom gmi-
ny bezpoœredni kontakt z burmistrzem. Na-
tomiast dla samego burmistrza ma to byæ
szansa rozpoznania na miejscu problemów
zg³aszanych w trakcie pi¹tkowych dy¿urów

Burmistrz rozpoczął
spotkania

z mieszkańcami
15

 września br. burmistrz Sędziszowa Młp. Bogusław Kmieć rozpoczął cykl spotkań z mieszkańcami
gminnych miejscowości. Pierwsze odbyło się w Górze Ropczyckiej w godz.12-14, a namiot burmi-

strza stanął przy miejscowej Szkole Podstawowej. Tydzień później, 22 września, odwiedził Kawęczyn
Sędziszowski, gdzie na mieszkańców czekał przed kościołem parafialnym.

w Urzêdzie Miejskim w Sêdziszowie. Kolej-
ne spotkanie w plenerze odby³o siê w Ka-
wêczynie Sêdziszowskim.

Przy okazji pierwszego ze spotkañ odby³
siê równie¿ briefing prasowy, w trakcie któ-
rego burmistrz przedstawi³ zakres prac za-
koñczonych w ci¹gu ostatnich tygodni,
a tak¿e tych, które s¹ w trakcie realizacji,
czyli pracach przy budowie sali gimnastycz-
nej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sêdzi-
szowie, postêpie prac przy drodze Gumat
– Kolonia Ropczycka i terminie oficjalne-
go zakoñczenia prac.

Poinformowa³ te¿ o przygotowaniach
dokumentacji na ulicê Po³udniow¹ w Sê-
dziszowie M³p., o planach zwi¹zanych
z dworcem PKP, który najprawdopodob-
niej zostanie zburzony i powstanie nowo-
czesna budowla, a tak¿e o zainteresowa-
niu mieszkañców wyborem gwiazdy przy-
sz³orocznych Dni Sêdziszowa.

�



9BIULETYN SĘDZISZOWSKI � nr 9 (214) ��październik 2015

Pracownicy Urzêdu Marsza³kowskiego,
który jest organizatorem konkursu „Piêk-
na Wieœ Podkarpacka”, odwiedzili Wolicê
Piaskow¹ w towarzystwie burmistrza Bogu-
s³awa Kmiecia, so³tys Wolicy Piaskowej Ka-
tarzyny Wo³os oraz Piotra Drozda, kierow-
nika Referatu Programów Pomocowych
i Zamówieñ Publicznych Urzêdu Miejskie-
go w Sêdziszowie M³p. W trakcie objazdu
oceniali miejscowoœæ pod wzglêdem este-
tycznym oraz istniej¹cej infrastruktury,
wp³ywaj¹cej na poziom i jakoœæ ¿ycia miesz-
kañców. Obejrzeli m.in. stadion, Zespó³
Szkó³, Dom Ludowy, interesowali siê rów-
nie¿ dzia³alnoœci¹ spo³eczno-kulturaln¹
mieszkañców. Na koniec odwiedzili siedzi-
bê Fundacji Pro-Alia, gdzie mieli okazjê
spróbowaæ lokalnych specja³ów przygoto-
wanych przez panie ze Stowarzyszenia
Gospodyñ Wiejskich.

Celem konkursu „Piêkna Wieœ Podkar-
packa” jest wspieranie rozwoju wsi przez
pobudzanie aktywnoœci gospodarczej,

Wolica Piaskowa walczy o tytuł
Pięknej Wsi Podkarpackiej
23

 września br. Wolicę Piaskową odwiedzili
członkowie komisji konkursowej „Piękna

Wieś Podkarpacka 2015” z Urzędu Marszałkow-
skiego. Wolica Piaskowa znalazła się w dziesiątce
miejscowości z całego regionu zakwalifikowanej do
drugiego etapu plebiscytu.

kszta³towanie ³adu przestrzennego i pielê-
gnowanie œrodowiska naturalnego. To rów-
nie¿ okazja do promowania i nagradzania
so³ectw, które szczególnie wyró¿niaj¹ siê
estetyk¹ otoczenia. Do pierwszego etapu
konkursu gminy zg³asza³y so³ectwa przed-
stawiaj¹c ich historiê, dzia³alnoœæ grup

w tej spo³ecznoœci, wskazuj¹c walory danej
miejscowoœci. Do drugiego etapu zosta³o
wy³onionych dziesiêæ so³ectw, które opinio-
wane by³y przez komisjê konkursow¹, któ-
ra na miejscu ocenia³a piêkno wsi. Og³o-
szenie wyników tegorocznej edycji konkur-
su nast¹pi w paŸdzierniku br. �

Æwiczenia obronne nt. „Zgranie powia-
towego i gminnych organów kierowania
oraz ich ogniw wykonawczych w czasie re-
alizacji zadañ operacyjnych w sytuacji ze-
wnêtrznego zagro¿enia bezpieczeñstwa
pañstwa” mia³y kryptonim „Wrzesieñ 2015”.
Trening mia³ sprawdziæ system obiegu in-
formacji w procesie dorêczania dokumen-
tów powo³ania pomiêdzy Wojskow¹ Ko-
misj¹ Uzupe³nieñ w Mielcu, Starostwem Po-
wiatowym w Ropczycach, a Urzêdem Miej-
skim w Sêdziszowie M³p.

Pierwsza czêœæ æwiczeñ by³a teoretycz-
na. Pracownicy sêdziszowskiego urzêdu
przydzieleni do konkretnych zadañ w ak-
cji kurierskiej, czyli w systemie dorêczania
dokumentów powo³ania adresatom, przy-
pominali sobie m.in. zasady opracowywa-

Akcja kurierska i ćwiczenia obronne w gminie
23

 i 24 września br. w Urzędzie Miejskim
w Sędziszowie Młp. odbyły się ćwiczenia

obronne w razie zewnętrznego zagrożenia bezpie-
czeństwa państwa oraz trening z przebiegu akcji
kurierskiej organizowanej przez organy administra-
cji publicznej.

nia meldunków o przebiegu procesu do-
rêczenia tych dokumentów, a tak¿e uru-
chamiania systemów sta³ego dy¿uru i akcji
kurierskiej.

W czêœci praktycznej przygotowano epi-
zod – przeprowadzono akcjê kuriersk¹
zak³ócon¹ przez zdarzenie na drodze ku-

riera przewo¿¹cego dokumenty. By³o to
powalone drzewo na drodze w Czarnej
Sêdziszowskiej. W akcji z pomoc¹ przyszli
stra¿acy OSP Krzywa. W czasie tego zda-
rzenia przetestowano system komunikacji
i alarmowania.

�
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Nowych przystanków w sumie jest sie-
dem. Najwiêksze, bo 3-modu³owe, s¹ na ul.
Weso³ej, Wêglowskiego oraz Grunwaldz-
kiej. Mniejszy, dwumodu³owy jest na ul.
Kolbuszowskiej. Natomiast dwa wê¿sze za-
montowano na ul. Partyzantów, przy ban-

Nowe przystanki
w mieście

S
talowa ocynkowana i lakierowana konstrukcja,
szyby z hartowanego szkła,dach z poliwęglanu

komorowego, zamykane gabloty na rozkłady jazdy
oraz plakaty reklamowe. Tak wyglądają nowe przy-
stanki, które na przełomie września i października
br. zamontowano w mieście. Część z nich jest oświe-
tlana, będą też monitorowane, by zapobiec aktom
wandalizmu.

ku, gdzie dotychczas nie by³o wiaty, oraz
na ul. Pi³sudskiego, gdzie zast¹piono do-
tychczasowy przystanek, by wszystkie wiaty
w mieœcie by³y takie same.

Przeszklone przystanki na ul. Wêglowskie-
go i Grunwaldzkiej zast¹pi³y stare, muro-
wane wiaty, które wyburzono, a wiata z ul.
Wêglowskiego zosta³a przeniesiona do
Czarnej Sêdziszowskiej. Wiata z ul. Pi³sud-
skiego trafi do tej miejscowoœci gminnej,
w której bêdzie ona najpotrzebniejsza. Same
przystanki kosztowa³y blisko 62 tys. z³, do
tego dosz³y jeszcze koszty prac zwi¹zanych
z rozbiórk¹ starych wiat i po³o¿eniem kost-
ki pod nowymi.

�

Uroczyste poœwiêcenie i oddanie do
u¿ytku nowego pojazdu odby³o siê 5 paŸ-
dziernika br. Koszt zakupu karetki zosta³
sfinansowany przez ropczycki ZOZ, a 80
tys. z³, czyli prawie po³owê wartoœci pojaz-
du, do³o¿y³a dzia³aj¹ca od 2004 roku Fun-
dacja Szpitala im. Œw. o. Pio. Prezes funda-

Nowoczesna karetka
w sędziszowskim szpitalu

S
zpital w Sędziszowie Młp. wzbogacił się o nową
karetkę do transportu chorych. Zakup sfinan-

sował ZOZ w Ropczycach i Fundacja Szpitala im.
Św. o. Pio.

Przy wspó³pracy z gimnazjum w Sêdzi-
szowie M³p zbiórka odby³a siê w trzech skle-
pach na terenie naszej gminy w 25 i 26 wrze-
œnia br. w godzinach 9-18. Zbierane by³y
zarówno produkty ¿ywnoœciowe, jak i che-
mia. W sumie w ci¹gu dwóch dni uzbiera-
nych zosta³o 612 kg ¿ywnoœci, która trafi³a
za poœrednictwem szko³y do rodzin najbar-
dziej potrzebuj¹cych. £¹cznie z pomocy
skorzysta³o 26 rodzin. – Szczególne podziê-
kowania sk³adam pani dyrektor gimnazjum
w Sêdziszowie M³p. Bo¿enie Michalskiej
oraz uczniom szko³y, którzy uczestniczyli
w tej charytatywnej akcji – mówi Mariusz
Toton. �

Zbiórka żywności
w gminie

W
 tym roku po raz pierwszy na  terenie naszej
gminy odbyła się ogólnopolska zbiórka żywno-

ści pod hasłem „Podziel się posiłkiem”. Organizato-
rem i koordynatorem akcjina terenie gminy Sędzi-
szów Młp. był Mariusz Toton.

cji Roman Krzystyniak podkreœla³, ¿e dziê-
ki dzia³alnoœci fundacji, zbiórkom i wp³y-
wom z przekazywanego corocznie przez
kilkaset osób 1 procenta podatku, ka¿de-
go roku sêdziszowska placówka wzbogaca
siê o potrzebny sprzêt. Tym razem wybór
pad³ na dofinansowanie kupna karetki.

Przy tej okazji wspominano O. Hieroni-
ma Warachima, który przez lata pobytu
w sêdziszowskim klasztorze, wspiera³ tutej-
szy szpital. Podkreœlano jego zas³ugi w roz-
woju tej placówki.

�
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To ju¿ kolejny raz uczennice ZST w Sêdziszowie pod okiem nauczycielek
sprawi³y dzieciom z podstawówki niespodziankê i zrobi³y im najró¿niejsze
fryzury. Kolejka chêtnych do fryzjerskich eksperymentów by³a bardzo d³uga.
W ruch posz³y prostownice, lokówki, lakiery do w³osów, ¿ele, a tak¿e koloro-
we farby, które zdobi³y g³owy dzieci. Przysz³e stylistki fryzur pokaza³y, czego
ju¿ nauczy³y siê pod okiem swoich opiekunek i sprawnie wykonywa³y rozma-
ite uczesania. Z ich us³ug korzysta³y zarówno dziewczêta, jak i ch³opcy, którzy
prosili o modne u³o¿one ich fryzur. Dzieci nie tylko cieszy³y siê, ¿e mog¹
liczyæ na wspania³e stylizacje na g³owach, ale równie¿ z ciekawoœci¹ przygl¹-
da³y siê sposobom upiêæ w³osów. �

W ca³ej Polsce zmodernizowanych zo-
stanie 20 przejœæ dla pieszych. Do konkur-
su niebezpieczne przejœcia zg³aszali zarz¹d-
cy dróg. Ka¿de zg³oszenie musia³o byæ uza-
sadnione. W przypadku sêdziszowskiego
przejœcia starostwo powiatowe, w którego
zarz¹dzie jest ul. Weso³a, argumentowa³o
i¿ w tym miejscu by³o kilka œmiertelnych
potr¹ceñ.

G³osowaæ mo¿na by³o od 1 wrzeœnia br.,
a wystarczy³otylko wejœæ na stronê www.sto-
pwariatom.pl/, wyszukaæ miejscowoœæ i klik-
n¹æ na serduszko na mapce. Przejœcie
w Sêdziszowie wygra³o w pierwszym tygo-
dniu g³osowania. Fundacja PZU zainstalu-
je tu antypoœlizgowe skracaj¹ce drogê ha-
mowania, oœwietlenie, które zapala siê, gdy
pieszy zbli¿a siê do pasów oraz system stale
œwiêc¹cych „kocich oczek”. �

Program realizowany jest za poœrednictwem serwisu
internetowego znajduj¹cego siê pod adresem www.wzo-
rowalazienka.pl. Szko³a, która otrzyma najwiêksz¹ iloœæ
g³osów wygrywa darmowy remont szkolnych ³azienek.
W pierwszej edycji konkursu, dziêki oddanym g³o-
som,szkole uda³o siê zdobyæ nagrodê w postaci zapasu
œrodków czystoœci marki Domestos na ca³y rok.Ucznio-
wie, rodzice, nauczyciele i przyjaciele sêdziszowskiej
„dwójki” udowodnili, ¿e potrafi¹ walczyæ i zwyciê¿aæ.

Zadaniem uczestników jest interpretacja has³a „Wzo-
rowa ³azienka” za pomoc¹ tekstu, rysunku lub obrazu
wideo. Prace konkursowe s¹ wykonywane przez
uczniów szko³y, a nastêpnie zamieszczane na stronie
internetowej. Nale¿y je sk³adaæ u wychowawców klas
lub u koordynatora projektu – pani Katarzyny PoŸniak.
Klasa, z której uczniowie oddadz¹ najwiêksz¹ iloœæ prac
zostanie nagrodzona! Natomiast od 1 wrzeœnia 2015 r.
do 30 listopada 2015 r. trzeba g³osowaæ na Galerie Szkó³.
Jedna osoba mo¿e oddaæ jednego dnia, tylko jeden
g³os, z jednego adresu e-mail.

Po oddaniu g³osu na stronie www.wzorowalazienka.pl
w zak³adce „g³osuj”, nale¿y wejœæ na swoj¹ pocztê
e-mail i klikn¹æ w otrzymany link. Dopiero wówczas
g³os bêdzie wa¿ny. �

„Aktywne przejście dla pieszych”
w Sędziszowie

P
rzejście dla pieszych na ul. Wesołej w Sędziszowie Młp., prowadzące do Kościoła p.w. Miłosierdzia Bożego, wygrało w konkursie „Aktywne przejścia dla
pieszych”. Fundacja PZU zmodernizuje je w ramach kampanii społecznej „Kochasz? Powiedz STOP Wariatom Drogowym”.

SP 2 walczy
w programie

Wzorowa Łazienka
Sędziszowska Szkoła Podstawowa nr 2 po raz drugi
przystąpiła do akcji Wzorowa Łazienka. Celem progra-
mu jest edukacja w zakresie higieny oraz promocja

estetyzacji szkolnych łazienek, a szkoła może wygrać darmowy
remont łazienek. W głosowaniu może wziąć udział każdy, więc
warto się zmobilizować.

Warsztaty fryzjerskie
w SP 2

N
a ten dzień dzieci czekały z niecierpliwością. 24 września br. ekipa przyszłych fryzjerek
z Zespołu Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp. prostowała, kręciła, a nawet farbo-

wała włosy uczniom sędziszowskiej „dwójki”.
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Z ekologią za pan bit
– mobilna pracownia internetowa
S

zkoła Podstawowa w Czarnej Sędziszowskiej wzbogaciła się
o mobilną pracownię internetową wyposażoną m.in. w tablicę

interaktywną, kamerę, zestaw laboratoryjny i tablice wspomaga-
jące nauczanie. Całkowity koszt tej pracowni to prawie 43 tys. zł,
z czego dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej wyniosła blisko 34 tys. zł, a środki własne to
ponad 9 tys. zł.

Pracownia powsta³a z myœl¹ o tym, by
w dzieciach i m³odzie¿y doskonaliæ umie-
jêtnoœci obserwacji przyrody z wykorzysta-
niem nowoczesnych technologii. Dodatko-
wo jest to szansa na zwiêkszanie ich wiedzy
przyrodniczej i popularyzacja idei ochro-
ny œrodowiska na forum gminy, powiatu
i województwa. Mobilna pracownia inter-
netowa jest wyposa¿ona w: tablicê interak-
tywn¹ o przek¹tnej 88 cali i powierzchni
suchoœcieralnej i magnetycznej, wyposa¿o-
nej w paski skrótów po obu stronach tabli-
cy, kamerê, wózek na laptopy, laptopy, pro-
jektor krótkoogniskowy, g³oœniki, mikro-
skop z kamer¹ do komputera, zestaw labo-
ratoryjny. Jest te¿ program do obs³ugi ka-
mer oraz tablice wspieraj¹ce nauczanie:
Drzewa Iglaste, Drzewa Liœciaste, Dziêcio-
³y, Leœne Ssaki Kopytne, Tablica Nocni
£owcy – Sowy, Tablica Ptaki Leœne, Tablica
Ptaki Œpiewaj¹ce. Zakupiono równie¿ pro-
gram multimedialny „Ptaki, ssaki i p³azy
w swoim œrodowisku”, zawieraj¹cy opisy, wy-
stêpowanie, wygl¹d, ciekawostki, dŸwiêki
zwierz¹t, i umo¿liwiaj¹cy przeprowadzenie
quizu wielokrotnego wyboru, np. rozpo-
znawanie ptaków po dŸwiêku.

�

W tym roku zosta³a nam przyznana dota-
cja w kwocie 8600,00 z³. Nasze biblioteki wzbo-
gaci³y siê o wiele nowych i poszukiwanych
przez czytelników zarówno dzieciêcych jak
i doros³ych nowoœci wydawniczych. Zakupio-
ne ksi¹¿ki to pozycje z ró¿nych dziedzin wie-
dzy: w du¿ej mierze s¹ to ksi¹¿eczki edukacyj-
ne dla dzieci, lektury szkolne, ksi¹¿ki popu-
larnonaukowe, historyczne a tak¿e niezmier-
nie lubiana literatura beletrystyczna. Wœród
nowo zakupionych pozycji s¹ ksi¹¿ki znanych
i lubianych autorów polskich i zagranicznych
m.in.: E. Chereziñskiej, C. Cusslera, H. Cobe-
na, C. Lackberg, N. Evansa, N. Sparksa,

Nowości
wydawnicze
w gminnych
bibliotekach

J
ak co roku Biblioteka Publiczna w Sędziszowie
Małopolskim wraz z siedmioma filiami wzięła

udział w Programie Biblioteki Narodowej i otrzyma-
ła dotację na zakup nowości wydawniczych. Celem
Programu, realizowanego w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Czy-
telnictwa na lata 2014-2020, jest
wzbogacenie i odnowienie księgozbio-
rów polskich bibliotek publicznych.

K. Bondy, A. Sapkowskiego. Nasz ksiêgozbiór
wzbogaci³ siê równie¿ o kontynuacjê bestsel-
lerowej trylogii Millenium pt. „Co nas nie
zabije” D. Lagercrantza. Dla dzieci i ich ro-
dziców polecamy ksi¹¿kê pt. „Bajkoterapia”,
„Grzegorz Kazdepke dzieciom”, ch³opcom
8 ksi¹¿eczek z serii M¹dra Mysz np. „Mam
przyjaciela kierowcê rajdowego” i inne tytu-
³y. Dziewczynkom polecamy „Portal brunat-
nej czarownicy”, „Hajlajf” oraz „Bajki w zie-
lonych sukienkach”.

Te i wiele innych ksi¹¿ek dostêpne s¹ ju¿
dla czytelników. Serdecznie zapraszamy.

Joanna Stec �

Dla wszystkich dzieci polecamy ksi¹¿-
kê M. Strza³kowskiej pt. „Pejza¿ z g¿eg-
¿ó³k¹, czyli jêzykowy zawrót g³owy”.
A oto jeden z wierszy pt.

„Puszcza”

W Puszczy Piskiej
strasznym g¹szczu

maszeruje chrz¹szcz
przy chrz¹szczu,
wiêc ostro¿nie

mknê przez g¹szcze,
gdy¿ szacunkiem
darzê chrz¹szcze.
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Inicjatywa obchodów tego dnia zrodzi-
³a siê 30 sierpnia br., kiedy to za spraw¹
oficyny wydawniczej MM, nasze przedszko-
le zyska³o certyfikat Przedszkola z Pasj¹. To
dla nas du¿e wyró¿nienie, bowiem w ca³ej
Polsce takich przedszkoli jest zaledwie 50,
a w naszej gminie oprócz Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego w Sêdziszowie M³p., jesteœmy
pierwszym przedszkolem które mo¿e po-
szczyciæ siê takim osi¹gniêciem. Bior¹c pod
uwagê potrzeby naszych podopiecznych
staramy siê respektowaæ zasady zrównowa-
¿onego rozwoju w nastêpuj¹cych aspek-
tach: przyrodniczym, spo³ecznym, ekono-
micznym, kulturowym. Nie jesteœmy prze-
chowalni¹, cieplarnianym gniazdkiem
z w³aœciwym dozorem, ani te¿ ma³¹ uczel-
ni¹, w której kolejni specjaliœci realizuj¹
program zadowalaj¹cy ambitnych rodzi-

W poniedzia³kowe popo³udnie najstar-
sza grupa przedszkolaków przysz³a z wizyt¹
do burmistrza Sêdziszowa M³p. Bogus³awa
Kmiecia. Burmistrz pokaza³ im swój gabi-
net, opowiedzia³ o swojej pracy, pokaza³
te¿ salê œlubów sêdziszowskiego Ratusza,
gdzie kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego
opowiedzia³a, jak wygl¹da cywilna ceremo-
nia udzielania œlubu. Nastêpnie dzieci mia-

Przedszkolaki z wizytą w Ratuszu
M

iały okazję przyglądnąć się pracy burmistrza

i urzędników, a także zwiedzić Ratusz i jego

zabytkowe piwnice. 14 września br. z odwiedzinami

do siedziby sędziszowskiego Urzędu Miejskiego przy-

szły dzieci z Przedszkola Publicznego nr 1 w Sędzi-

szowie Młp.

19
 września br. dzieci z Publicznego Przed-

szkola nr 1 w Sędziszowie Młp. z Oddzia-

łem Zamiejscowym w Wolicy Ługowej, uroczyście

świętowały Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Wy-

darzenie to stało się również doskonałą okazją do

ogłoszenia tej placówki „Przedszkolem z Pasją”.

ców. Jesteœmy szko³¹ ¿ycia. Uczymy jak byæ
dobrym cz³owiekiem.

Wœród innowacji, które wyró¿niaj¹ nas
na tle innych przedszkoli znalaz³y siê m.in.
zabawa w czytanie oparta na metodzie czy-
tania globalnego G. Domana, nauka jêzy-
ka niemieckiego stanowi¹c¹ œwietn¹ bazê
pod naukê innych jêzyków obcych w przy-
sz³oœci, imienne listy do nowo przyjêtych
dzieci, maj¹ce uœwiadomiæ im, co czeka ich
w nowym miejscu; mistrzostwa w grach
edukacyjnych czy Przedszkolny Konkurs
Talentów. Bogate doœwiadczenie nauczy-
cieli po³¹czone z innowacyjnym podejœciem
i kreatywnoœci¹, sprawi³o, ¿e praca w „Je-

dyneczce” jest dla nich prawdziw¹ pasj¹,
o czym œwiadcz¹ ich osi¹gniêcia.

Obchody Dnia Przedszkolaka sta³y siê
równie¿ inspiracj¹ do wystawienia spekta-
klu na podstawie wiersza Juliana Tuwima
pt. „Rzepka”, w wykonaniu pracowników
przedszkola. W tytu³ow¹ postaæ wcieli³a siê
dyrektor przedszkola – pani Krystyna Sur-
man. Ka¿dy z bohaterów witany by³ grom-
kimi brawami, wywo³uj¹c uœmiech, a na-
wet zachwyt na twarzach dzieci. Po raz
pierwszy odœpiewano tak¿e Hymn Przed-
szkola, który zosta³ napisany specjalnie na
tê uroczystoœæ.

Po czêœci oficjalnej dzieciaki, ich rodzi-
ce i opiekunowie uczestniczyli w hucznej
zabawie z Pszczó³k¹ Maj¹. Wszyscy œwiet-
nie siê bawili, a parkiet pêka³ w szwach. Na
zakoñczenie dzieciaki otrzyma³y kolorowe
balony o kszta³tach zwierz¹tek, mia³y te¿
okazjê skorzystaæ z malowania twarzy na
wybrane przez siebie postacie.

W obchodach Dnia Przedszkolaka wziê-
li udzia³ zaproszeni goœcie: burmistrz Sê-
dziszowa M³p. Bogus³aw Kmieæ, sekretarz
gminy Jan Maroñ, so³tys Wolicy £ugowej
Eleonora ¯urad oraz Dorota Sêd³ak, cz³o-
nek zarz¹du powiatu ropczycko-sêdziszow-
skiego. Przedszkolaki zosta³y obdarowane
koszami s³odkoœci i upominków, o które
zadba³a równie¿, wicestarosta powiatu rop-
czycko-sêdziszowskiego pani Bernadeta
Frysztak.

an �

³y okazjê zwiedziæ wyremontowane zabyt-
kowe piwnice Ratusza. Ma³ym goœciom naj-
bardziej spodoba³y siê w³aœnie te wnêtrza.

�

„Jedynka”
to przedszkole z pasją

„Jedynka”
to przedszkole z pasją
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Kolejny kierowca stracił prawo jazdy
Pocz¹tkiem wrzeœnia policjanci z Rop-

czyc zatrzymali uprawnienia do kierowa-
nia kierowcy za przekroczenie prêdkoœci
w obszarze zabudowanym o ponad
50 km/h. 3 wrzeœnia mieszkaniec gminy
Sêdziszów Ma³opolski zosta³ zatrzymany do
kontroli drogowej w Gnojnicy. 23-latek ja-
d¹cy samochodem marki BMW przekro-
czy³ dopuszczaln¹ prêdkoœæ w terenie za-
budowanym. Jak wskaza³o urz¹dzenie po-
miarowe, pojazd porusza³ siê z prêdkoœci¹
122 km/h. Oprócz zatrzymanych upraw-
nieñ do kierowania, kieruj¹cy zosta³ uka-
rany mandatem karnym. £¹cznie na tere-
nie powiatu ropczycko-sêdziszowskim od
czasu wejœcia w ¿ycie nowych przepisów
prawo jazdy zosta³o zatrzymane piêtnastu
kierowcom.

Policjanci przypominaj¹, ¿e, zgodnie
z nowymi przepisami kierowcom, którzy
przekrocz¹ dozwolon¹ prêdkoœæ o wiêcej
ni¿ 50 km/h w obszarze zabudowanym,
prawo jazdy zostanie odebrane bezpoœred-
nio przez kontroluj¹cego ich policjanta.
Nastêpnie zostanie ono przes³ane do w³a-
œciwego starosty, który – wydaj¹c decyzjê
administracyjn¹ – formalnie zatrzyma ten
dokument – za pierwszym razem na 3 mie-
si¹ce.

Od 18 maja br. obowi¹zuj¹ nowe prze-
pisy, zaostrzaj¹ce sankcje wobec kieruj¹-
cych pojazdami, którzy pope³ni¹ najciê¿-
sze z naruszeñ w ruchu drogowym, pole-
gaj¹ce w szczególnoœci na kierowaniu po-
jazdem w stanie nietrzeŸwoœci, powodowa-
niu zagro¿enia bezpieczeñstwa w ruchu
drogowym, ra¿¹cym przekraczaniu do-
puszczalnej prêdkoœci czy kierowaniu po-
jazdem pomimo nieposiadania do tego sto-
sownych uprawnieñ. S³u¿bom kontrolnym
oraz s¹dom dano w ten sposób nowe in-
strumenty, które powinny w jeszcze wiêk-
szym stopniu zdyscyplinowaæ kieruj¹cych
pojazdami do przestrzegania przepisów.

„Stop Dopalaczom”

– debata społeczna w Ropczycach
„Bezpieczeñstwo dzieci i m³odzie¿y na

terenie powiatu ropczycko-sêdziszowskiego
– STOP DOPALACZOM”. To temat debaty
spo³ecznej, która odby³a siê 14 wrzeœnia Sta-
rostwie Powiatowym w Ropczycach Orga-
nizatorem debaty by³a Komenda Powiato-
wa Policji w Ropczycach przy wspó³pracy
Starostwa Powiatowego w Ropczycach oraz
Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej. W dysku-
sji uczestniczyli dyrektorzy szkó³, pedagodzy,
przedstawiciele lokalnych instytucji i m³o-

POLICJA
informuje

dzie¿. Temat debaty zwi¹zany by³ z rozpo-
czynaj¹cym siê rokiem szkolnym 2015/2016,
a spotkanie by³o okazj¹ do zwrócenia uwa-
gi na zagro¿enia wœród dzieci i m³odzie¿y,
a w szczególnoœci na dopalacze, alkohol oraz
inne œrodki odurzaj¹ce. Debatê otworzy³
Komendant Powiatowy Policji w Ropczy-
cach, który zwróci³ uwagê na to, ¿e aby unik-
n¹æ niebezpiecznych zachowañ wœród dzie-
ci i m³odzie¿y nale¿y o tym rozmawiaæ oraz
wspólnie wypracowaæ rozwi¹zania. Nastêp-
nie policjanci ropczyckiej komendy w pre-
zentacji przypomnieli algorytm postêpowa-
nia w przypadku pope³nienia przez nielet-
niego czynu zabronionego i czynu karalne-
go, omówili równie¿ zagro¿enia dotycz¹ce
u¿ywania narkotyków i innych œrodków
odurzaj¹cych. W kolejnej czêœci spotkania
rolê Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej zapre-
zentowali jej przedstawiciele podczas pre-
zentacji multimedialnej.

Bezpiecznie w drodze do szkoły
W trosce o bezpieczeñstwo dzieci, zw³asz-

cza tych, które pierwszy raz za³o¿y³y szkol-
ne tornistry, apelujemy do rodziców by
przypomnieli swoim pociechom o zasadach
bezpieczeñstwa w ruchu drogowym.
1 wrzeœnia wystartowa³a policyjna akcja
„Bezpieczna droga do szko³y”. W pobli¿u
szkó³ i przedszkoli policyjne patrole bêd¹
dba³y o bezpieczeñstwo dzieci i m³odzie¿y.
Funkcjonariusze prowadz¹ te¿ spotkania
profilaktyczne z nauczycielami, dzieæmi
i ich rodzicami. Poza tym policjanci kon-
troluj¹ autobusy szkolne. Kontrolowali tak-
¿e pojazdy, którymi dzieci dowo¿one by³y
do szkó³ przez rodziców lub opiekunów,
pod k¹tem u¿ywania fotelików i pasów bez-
pieczeñstwa.

Policjanci namawiaj¹ te¿ rodziców, by
w wyposa¿eniu szkolnym ich pociech zna-
laz³y siê elementy odblaskowe. Plecak, kurt-
ka, czy odblaskowa opaska na rêkê spra-
wiaj¹, ¿e dziecko jest lepiej widoczne
w œwietle reflektorów, a przez to bezpiecz-
niejsze. Dziecku, które zaczyna edukacjê
szkoln¹, na pewno warto towarzyszyæ w jego
pierwszej drodze do szko³y. To bêdzie do-
bra okazja, by zwróciæ uwagê na zagro¿e-
nia i mówiæ o podstawowych zasadach ko-
rzystania z drogi, np. dlaczego nie wolno
wbiegaæ na jezdniê, przechodziæ na czer-
wonym œwietle, dlaczego nale¿y iœæ pobo-
czem po lewej stronie jezdni. Warto rów-
nie¿ objaœniæ dziecku znaczenie znaków
i sygna³ów drogowych, które mija w dro-
dze do szko³y. Dziecko œwiadome zagro¿eñ
bêdzie bardziej bezpieczne.

Policja przypomina równie¿, ¿e ju¿ od
31 sierpnia br. ka¿dy pieszy, poruszaj¹cy siê
po zmierzchu po drodze poza obszarem
zabudowanym, ma obowi¹zek u¿ywania
elementów odblaskowych.

�
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W zawodach bra³o udzia³ 10 dru¿yn,
w tym 4 kobiece. Ka¿da z dru¿yn wystarto-
wa³a w sztafecie po¿arniczej i æwiczeniu bo-
jowym.Komisjê sêdziowsk¹ z Komendy Po-
wiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Ropczycach pod przewodnictwem
m³. bryg. Marcina Wieczerzaka, przedsta-
wiciela z Komendy Powiatowej PSP w Kol-
buszowej, powo³a³ Komendant Powiatowy
PSP w Ropczycach st. bryg. mgr in¿. Jacek
Róg. �

VII powiatowe zawody
sportowo-pożarnicze OSP
26

 września br. na stadionie sportowym „Le-

chii” w Sędziszowie Małopolskim odbyły

się VII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu rop-

czycko-sędziszowskiego.

Kobiety

I miejsce: OSP Zagorzyce Dolne z wynikiem 144,06

II miejsce: OSP Łączki Kucharskie z wynikiem 150,08

III miejsce: OSP Brzeziny z wynikiem 161,74

IV miejsce: OSP Skrzyszów z wynikiem 224,84

Mężczyźni

I miejsce: OSP Kozodrza z wynikiem 106,07

II miejsce: OSP Gnojnica Wola z wynikiem 111,59

III miejsce: OSP Olchowa z wynikiem 111,90

IV miejsce: OSP Ostrów z wynikiem 117,35

V miejsce: OSP Brzeziny z wynikiem 119,21

VI miejsce: OSP Cierpisz z wynikiem 132,02 Fot. Starostwo Powiatowe

O
kolicznościowy apel z okazji poświęcenia no-

wo zakupionego sprzętu hydraulicznego marki

WEBER oraz samochodu ratownictwa techniczne-

go GLBMRt 05/05 na podwoziu Fiat Ducato Maxi.

Tak strażacy ochotnicy z Boreczku świętowali

19 września br.

Samochód kupiony zosta³ w roku 2010
dziêki dotacji w ramach Osi Priorytetowej 4,
Dzia³anie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie
zagro¿eniom Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpac-
kiego na lata 2007-2013. Ca³kowity koszt
zakupu wyniós³ 170 000 z³. Koszt w 80 proc.

zosta³ pokryty z powy¿szego funduszu,
a 20 proc kosztów zakupu ponios³a Gmina
Sêdziszów M³p.

Koszt zakupu sprzêtu hydraulicznego
wyniós³ 47 520 z³, z czego 20 000 z³ przeka-
zane zosta³o ze œrodków ZG ZOSP RP,
a dok³adniej z firm ubezpieczeniowych;
20 000 z³ ze œrodków Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie. Natomiast pozosta³a
kwota zosta³a sfinansowana za œrodków
w³asnych gminy.

W uroczystym apelu uczestniczyli: cz³o-
nek zarz¹du powiatu ropczycko-sêdziszow-

skiego Dorota Sêd³ak, sekretarz Gminy
Sêdziszów M³p. Jan Maroñ, zastêpca ko-
mendanta powiatowego Pañstwowej Stra-
¿y Po¿arnej w Ropczycach bryg. mgr in¿.
Janusz Piczak, dowódca Jednostki Ratow-
niczo-Gaœniczej PSP w Ropczycach st. kpt.
mgr in¿. Pawe³ Stok³osa, kierownik Dzia³u
Operacyjnego Komendy Powiatowej PSP
w Ropczycach st.kpt.Bogus³aw Drozd, pro-
boszcza parafii w Borku Wielkim ks. Jan
Pikula, misjonarz na Korsyce ks. Piotr Œwi-
der, cz³onek ZOP ZOSP RP w Ropczycach,
a zarazem prezes ZOMG ZOSP RP w Sê-
dziszowie M³p. druh Eugeniusz Alberski.

Akt przekazania sprzêtu na rêce naczel-
nika OSP Boreczek druha Zbigniewa Szczê-
cha wrêczy³ sekretarz gminy Jan Maroñ.
Poœwiêcenia samochodu oraz sprzêtu hy-
draulicznego dokona³ ks. Piotr Œwider. Na-
stêpnie œlubowanie z³o¿yli druhowie: Na-
talia Feret, Krystian Feret, Micha³ Rolek,
Rafa³ ¯urad. Z kolei uchwa³¹ Prezydium
Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego Nr-03/II/
2015. z dnia14.08.2015 r. Odznak¹ „Stra-
¿ak Wzorowy” odznaczony zosta³ druh
Ryszard Œwider.

�

Poświęcenie
nowego sprzętu
OSP Boreczek

Wyniki
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Zwyciêskie dru¿yny otrzyma³y puchary
oraz pi³ki ufundowane przez burmistrza
Sêdziszowa M³p. Bogus³awa Kmiecia.

Turniej by³ eliminacj¹ gminn¹ VI Turnie-
ju Orlika o Puchar Premiera RP, kolejnym
etapem s¹ rozgrywki rejonowe, w których
udzia³ wezm¹ zwyciêskie dru¿yny. W najbli¿-
sze pi¹tek i sobotê rywalizowaæ bêd¹ dru¿y-
ny w starszej grupie wiekowej – 12-13 lat.

Dzieci rywalizowa³y w czterech grupach:
dziewczêta w wieku 10-11 lat, ch³opcy 10-11
lat, dziewczêta 12-13 oraz ch³opcy 12-13 lat.
Dru¿yny walczy³y o awans do eliminacji wo-
jewódzkich. z ka¿dej grupy wiekowej wycho-
dzi³a jedna dru¿yna, które reprezentowa³y
gminê w eliminacjach wojewódzkich. �

VI turniej Orlika o Puchar Burmistrza
W

e wrześniu na kompleksie sportowym ORLIK
na Osiedlu Młodych w Sędziszowie Młp. odbył

się VI Turniej Orlika o Puchar Burmistrza Sędziszo-
wa Młp. 11 i 12 września br. rozegrano mecze w ka-
tegorii 10-11 lat dziewcząt i chłopców, a 18 i 19
września br. w kategorii 12-14 lat.

Grupa młodsza dziewcząt:

I miejsce – SP nr 3 w Sędziszowie Młp.

II miejsce – SP w Borku Wielkim

III miejsce – SP nr 2 w Sędziszowie Młp.

Grupa młodsza chłopców:

I miejsce – SP nr 3 w Sędziszowie Młp.

II miejsce – SP w Górze Ropczyckiej

III miejsce – SP w Boreczku

Grupa starsza dziewcząt:

I miejsce – SP w Zagorzycach Dolnych

II miejsce – Gimnazjum w Sędziszowie Młp.

III miejsce – SP nr 2 w Sędziszowie Młp.

Grupa starsza chłopców:

I miejsce – SP nr 3 w Sędziszowie Młp.

II miejsce – Gimnazjum w Czarnej Sędziszowskiej

III miejsce – SP w Zagorzycach Dolnych

Rozgrywki odby³y siê w pi¹tek i sobotê,
wziê³y w nich udzia³ 3 zespo³u dziewcz¹t
oraz 11 dru¿yn ch³opiêcych.
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PZL Sędziszów: Kozłowski, Bilski, Groszek, Kochan,

Warzocha, W. Rusin, Samolewicz (libero) oraz Boche-

nek, Hadała, Polek, G. Rusin i Kubas.

23 wrzeœnia 2015 r. sponsorem tytular-
nym Têczy zosta³ PZL Sêdziszów i pod tak¹
nazw¹ zespó³ bêdzie wystêpowa³ w rozgryw-
kach II ligi.

W II lidze, PZL Sędziszów będą reprezentować:

– rozgrywaj¹cy – Patryk Polek, Kamil Ko-
z³owski;

– przyjmuj¹cy – Micha³ Bilski, Mateusz Ha-
da³a, Artur Kowalik, Grzegorz Rusin, Ka-
mil Warzocha;

– œrodkowi – Piotr Groszek, Piotr Kochan,
Damian Kubas, Micha³ Makowiec;

Wymarzona inauguracja siatkarzy
PZL Sędziszów w II lidze!
Z

nakomicie wystartował beniaminek grupy VI
siatkarskiej II ligi – PZL Sędziszów. W inaugu-

racyjnym meczu, 26 września 2015 r., na wyjeź-
dzie, sędziszowianie wygrali ze spadkowiczem
z I ligi – Avią Świdnik 3-0 (25-23, 25-22, 25-17 ).
Po raz kolejny okazało się, że w sporcie nie zawsze
zwyciężają faworyci i w tym tkwi jego piękno. Po
pierwszej kolejce, nasi siatkarze zajmują czwarte
miejsce w tabeli.

– atakuj¹cy – Tomasz Bochenek, Wojciech
Rusin;

– libero – Przemys³aw Kozub, Marek Sa-
molewicz.

Prezes Marek Flis uwa¿a, ¿e druga po³o-
wa wrzeœnia by³a radosna dla jego Klubu
i dru¿yny co najmniej z dwóch powodów.
– Pierwszym by³o zakoñczenie rozmów
i podpisanie umowy z firm¹ PZL Sêdziszów,
drugim – udany debiut na parkietach
II ligi pi³ki siatkowej mê¿czyzn – mówi
M.Flis. – W pierwszym przypadku, rzec by
mo¿na, historia zatoczy³a ko³o. Po kilku-
dziesiêciu latach firma PZL powróci³a do
sponsorowania sportu w Sêdziszowie M³p.
Cieszy bardzo fakt, ¿e wybra³a w³aœnie nas.
W historii sêdziszowskiego mêskiego spor-
tu w grach dru¿ynowych po 1989 roku
awans do II ligi siatkówki mê¿czyzn z pew-
noœci¹ jest najwiêkszym sukcesem! Mamy
nadziejê, ¿e nawi¹zana wspó³praca z PZL
Sêdziszów, to pocz¹tek d³ugiego i udane-
go wspó³dzia³ania.

– Drugi radosny moment to udany de-
biut na II-ligowych parkietach. Zwyciêstwo
nad Avi¹ w Œwidniku 3:0 to z pewnoœci¹
dobry prognostyk na przysz³oœæ – dodaje

Od lewej: Marek Flis, prezes klubu; Jacek Flis, prezes

Stowarzyszenia Galicja; Adam Sikorski, prezes zarzą-

du PZL Sędziszów S.A.; Wojciech Bieszczad, wice-

prezes Stowarzyszenia Galicja; Waldemar Lenius, czło-

nek Rady Nadzorczej PZL Sędziszów S.A.

Marek Flis. – Trzeba byæ jednak realist¹.
Nie wystêpujemy w rozgrywkach jako fa-
woryt, dlatego przyjdzie nam pewno prze-
³kn¹æ i gorycz pora¿ki, ale przecie¿ to
wszystko jest wpisane w istotê sportowej
rywalizacji. Na zakoñczenie, chcia³bym za-
prosiæ wszystkich kibiców na mecze, roz-
grywane w naszej hali. Graæ bêdziemy jak
zawsze w hali przy Liceum Ogólnokszta³-
c¹cym, w soboty o godz. 18.00. Serdecznie
zapraszam wszystkich na mecze.

23 wrzeœnia br. sê-

dziszowska dru¿yna

siatkarzy UKS Têcza

Sêdziszów podpi-

sa³a umowê spon-

sorsk¹ na sezon

2015/2016 z miej-

scowym producen-

tem wyrobów filtra-

cyjnych dla bran¿y

motoryzacyjnej PZL

Sêdziszów S.A. Od

teraz dru¿yna bêdzie

wystêpowaæ na II li-

gowych parkietach

pod nazw¹ „PZL Sê-

dziszów”. Podpisa-

ne dokumenty pre-

zesowi sêdziszow-

skiego klubu Marko-

wi Flisowi przekaza³

prezes zarz¹du PZL

Sêdziszów S.A.

Adam Sikorski.

Fot. Telew

Mariusz Kazior �

W pierwszej rundzie PZL Sędziszów

będzie jeszcze podejmował u siebie:

17 października

AKS V LO Rzeszów

7 listopada

KS SMS Neobus Raf-Mar Niebylec

21 listopada

LKPS Lublin

ZAPRASZAMY!
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Nagroda dla
sztangisty Lechii

Filipa Drwala
Z

a doskonały wynik – trzecie miejsce wśród juniorów do lat 15na Mistrzo-

stwach Europy Juniorów w szwedzkiej Landskronie, sztangista sędziszow-

skiej Lechii Filip Drwal odebrał 9 września br. z rąk burmistrza Sędziszowa Młp.

Bogusława Kmiecia dyplom gratulacyjny oraz nagrodę finansową w wysokości

1500 zł. Zawodnikowi towarzyszyli trenerzy: Mateusz Błachowicz oraz Kata-

rzyna Błachowicz, którzy również otrzymali oficjalne podziękowania za swoją

pracę.

Sêdziszowscy siatkarze stoczyli niezwyk³¹

walkê o zwyciêstwo i dopiero ostatni set

przes¹dzi³ o ostatecznym wyniku w meczu

PZL Sêdziszów – Wis³ok Strzy¿ów 2:3 (25:23,

25:21, 24:26, 24:26: 13:15). W pierwszym

secie sêdziszowski zespó³ odrabia³ cztero-

punktow¹ stratê i wydawa³o siê, ¿e wygra-

Siatkarze walczyli do końca, ale ulegli
S

iatkarze PZL Sędziszów przegrali mecz 2. kolej-

ki II ligi z Wisłokiem Strzyżów z 2:3. Sędziszo-

wianie walczyli przed swoją publicznością 3 paź-

dziernika br. w Hali Widowiskowo-Sportowej przy

Liceum Ogólnokształcącym w Sędziszowie. Po

dwóch meczach mają na swoim koncie 4 punkty.

na jest w zasiêgu rêki, jednak strzy¿owianie

pokazali silny charakter. W drugiej czêœci

trzeciego seta goœcie odrobili straty i wy-

grali to stracie, a w czwartym rozwinêli skrzy-

d³a. Równie¿ tie-break by³ niezwykle emo-

cjonuj¹cy, ale przez ca³e starcie to Wis³ok

Strzy¿ów utrzymywa³ przewagê. �

Mistrzostwa Europy w Szwecji odby³y siê

pod koniec sierpnia br. i by³y wyj¹tkowo

udane dla zawodników z Polski. M³odzie¿

pobi³a a¿ 31 rekordów Polski i 8 Europy,

w sumie zdoby³a 13 medali. Doskonale spi-

sa³ siê 15 letni Filip Drwal trenuj¹cy w Sê-

dziszowie. Zdoby³ br¹zowy medal w kate-

gorii juniorów do lat 15 w wadze do 94 kg,

pobijaj¹c swoje ¿yciowe rekordy: 110 kg w

rwaniu i 130 kg w podrzucie.

Filip na co dzieñ uczy siê w sêdziszow-

skim gimnazjum, w trzeciej klasie. Na tre-

ningi do sekcji podnoszenia ciê¿arów

MLKS Lechia Sêdziszów zacz¹³ przychodziæ

5 lat temu. Poszed³ w œlady starszego brata,

który ju¿ trenowa³ tê dyscyplinê. Mistrzo-

stwa w Szwecji by³y pierwsz¹ tak du¿¹ im-

prez¹ m³odego sztangisty i od razu zwieñ-

czone tak doskona³ym wynikiem. – Wierzê,

¿e to dopiero pocz¹tek Twoich sukcesów

– mówi³ burmistrz Bogus³aw Kmieæ gratu-

luj¹c Filipowi.

Dla m³odego zawodnika ogromnym

prze¿yciem by³o te¿ wrêczenie mu strojów

reprezentacji Polski. – Bardzo siê cieszê

z tego, ¿e mogê nosiæ „Orze³ka” na piersi.

To by³o wielkie prze¿ycie – mówi³ podczas

spotkania w Urzêdzie Miejskim.

�
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W XIX wieku z nieznanych przyczyn za-

nikn¹³ jesienny odpowiednik do¿ynek –

okrê¿ne. By³a to weso³a biesiada przygoto-

wana po sprz¹tniêciu wszystkich plonów

z pól, ³¹k, sadów i ogrodów. Miejsca te na-

le¿a³o po wielokroæ okr¹¿yæ, aby dok³ad-

nie zebraæ wszystko, co wyros³o. Starsi lu-

dzie mawiali, ¿e pozostawienie nasion na

polu jest grzechem. Zapomniany groch

ogl¹da siê za cz³owiekiem siedem razy. Zda-

niem kronikarzy okrê¿ne swym pocz¹tkiem

siêga czasów pogañskich. Po zakoñczeniu

wszystkich prac gospodarskich ludzie gro-

madzili siê w œwiêtych gajach i sk³adali bo-

gom dziêkczynne dary w postaci roœlin oraz

hodowanych zwierz¹t. Przez kilka dni ra-

dowano siê przy sutym jadle tañcz¹c, œpie-

waj¹c i urz¹dzaj¹c ró¿ne igrzyska. Zwyczaj

ten kultywowany by³ przez kolejne stule-

cia. W domach staropolskich, rycerskich

i szlacheckich, gromadzono obfitoœæ po-

traw i napitku. Niejednokrotnie trzeba by³o

zabiæ kilka sztuk byd³a. Przyby³ych goœci ra-

czono m.in. barszczem, bigosem, chlebem,

serem, zrazami z kasz¹, owocami i krupni-

kiem z miodu i gorza³ki. Dla uœwietnienia

zabawy gospodarze sprowadzali muzykan-

tów. Okrê¿ne by³a to zatem wspólna uro-

czystoœæ panów i poddanych – podobnie

jak organizowane po ¿niwach do¿ynki. Wy-

dzielon¹ czêœæ dziedziñca dworskiego za-

NASZE KLIMATY

Okrężne
w jesieni

„S³owa ucz¹, przyk³ady poci¹gaj¹”.

(przys³owie staro¿ytne)

Z
wykła, codzienna rzeczywistość, częstokroć od-

mienna od niegdysiejszej, w szczątkowej for-

mie jest jeszcze przechowywana w pamięci senio-

rów. Surowe realia zamknięte są w kalendarzu przy-

rodniczym, który przez wieki kierował życiem ludzi

i określał kolejność czynności. Ileż dawnych obycza-

jów niepostrzeżenie utonęło w mrokach przeszło-

ści.

stawiano sto³ami i ³awami, zaœ pozosta³¹

przeznaczano na hulanki. Jesieni¹ wczeœnie

zapada zmrok, tote¿ plac zabawy nale¿a³o

oœwietliæ ³uczywami, latarniami lub gorej¹-

cymi beczkami smolnymi. Niegdyœ wspól-

ne spotkania szlachty i w³oœcian nie by³y

czymœ niezwyk³ym. Mamy przecie¿ jedn¹

kulturê narodow¹. Dopiero póŸniejsza cy-

wilizacja poczyni³a sztuczne podzia³y. Za-

znaczmy, i¿ na dawnych weselach szlachec-

kich i ch³opskich obowi¹zywa³y podobne

obrzêdy, pieœni oraz rodzaj muzyki. Ró¿ni-

ce zaznacza³y siê w przygotowanych potra-

wach, w zaprzêgach i strojach. Okrê¿ne

jednoczy³o ludzi ró¿nych stanów. Weso³o

bawili siê panowie, s³u¿ba i ch³opi. Razem

zasiadano do sto³ów, a potem tañczono.

Przyk³ad dawa³ sam dziedzic, przypijaj¹c

do wiejskiej starszyzny, po czym prosi³ do

pierwszego tañca (np. chodzonego ) jedn¹

z gospodyñ lub ¿onê so³tysa. Jan Kocha-

nowski wspomina:

„Tak ci bywa³o, panie, pijaliœmy z sob¹,

Ani gardzi³ pan kmiotka swojego osob¹”.

W XVIII wieku Ignacy Krasicki napisa³

o okrê¿nym: „zwyczaj ten od czasów dawnych

wniesiony na wzór przodków zachowuj¹”. Zyg-

munt Gloger w XIX wieku zapisa³ obrzê-

dow¹ pieœñ:

„U naszego jegomoœci dêbowa pod³oga,

Zje¿d¿aj¹ siê zewsz¹d goœcie jak do Pana Boga,

Zje¿d¿aj¹ siê na okrê¿ne panie i panowie”.

Mo¿na zatem mniemaæ, i¿ uroczystoœæ

owa by³a wa¿niejsza ni¿ do¿ynki. Groma-

dzi³a rzesze uczestników i wymaga³a ¿mud-

nych przygotowañ. Zazwyczaj trwa³a trzy

dni. Jeœli szlachcic posiada³ kilka wsi, wów-

czas z ka¿dej przybywali w³oœcianie. Przy-

nosili wieñce sporz¹dzone ze zbó¿, warzyw,

kwiatów oraz ga³¹zek z orzechami, które

symbolizowa³y dostatek. Dziedzic wraz

z rodzin¹ czeka³ na ganku i wita³ przybywa-

j¹cych chlebem i sol¹. Odœwiêtnie ubrani

wieœniacy wrêczali mu przyniesione dary,

œpiewali pieœni i ¿yczyli „latosich” zbiorów.

Okrê¿ne przypada³o na pierwsz¹ po³owê

paŸdziernika. W tym czasie zazwyczaj usta-

la³a siê s³oneczna pogoda przynosz¹ca pe³-

ne uroku babie lato. Wed³ug wierzeñ lu-

dowych Matka Boska rozrzuca³a po œwie-

cie nici pajêczyn, przypominaj¹c gospody-

niom, i¿ czas rozpocz¹æ przêdzenie. W tym

miesi¹cu miêdlono len i konopie. Sypi¹ce

siê wokó³ paŸdzierze da³y nazwê miesi¹co-

wi paŸdziernikowi. Przezorni gospodarze

w obawie przed mrozami starali siê jak naj-

prêdzej uprz¹tn¹æ pole i wysiaæ nowe ziar-

no. Stosowali siê do zaleceñ ludowych przy-

s³ów:„Na œw. Franciszka nic w polu nie zy-

skasz” (4.X.), „Na œw. £ukasz niczego w polu

nie wyszukasz” (18.X.), „Siaæ po œw. Micha-

le to trochê niedbale” (29.IX.). W trosce

o zdrowie ludzi i zwierz¹t ogacano budyn-

ki, wykorzystuj¹c miêdzy innymi zgrabione

liœcie. Na pocz¹tku paŸdziernika pobo¿ny

lud o szczególne ³aski prosi³ w modlitwach

litoœciw¹ Matkê Bosk¹ Ró¿añcow¹, bo-

wiem: „£askawa Matka Ró¿añcowa Maryja

pracowitemu ludowi ca³ym sercem sprzyja”.

Natomiast dzieñ 2.X. przypomina o obec-

noœci pos³añców Niebios – o Anio³ach Stró-

¿ach. Wiara w ich opiekê pozwala prze-

trwaæ najtrudniejsze chwile i unikn¹æ wie-

lu zagro¿eñ. Wyj¹tkowej troski wymagaj¹

zw³aszcza dzieci, którym niegdyœ – z braku

czasu – doroœli nie poœwiêcali wiele uwagi.

Niewidzialna rêka Anio³a Stró¿a strze¿e

przed niebezpieczeñstwami oraz z³ymi

uczynkami.

„Pan Bóg

wszystkiego dawa nam na niskiej ziemi,

Szczodrobliwie nas chowa

pod skrzyd³ami swemi.

Za prac¹ piln¹ nasz¹ wszystkiego dodaje,

Tylko niech w cnotach

cz³owiek nigdy nie ustaje.”

(W³adys³aw Je¿owski, XVII w.)
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