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Inwestycje 2011 w obiektywie
W 2011 roku Gmina Sêdziszów

M³p. dofinansowa³a przebudowê
dróg powiatowych na terenie
miasta.

W ramach inwestycji wykona-
no: przebudowê ulicy Pi³sudskie-
go na d³. 390 m obejmuj¹c¹ wy-
mianê zniszczonych krawê¿ni-
ków, budowê nowego chodnika
dla pieszych i œcie¿ki rowerowej,

wyrównanie i wzmocnienie ist-
niej¹cej nawierzchni wraz z wy-
konaniem warstwy œcieralnej;
przebudowê ulicy 3 Maja i Ry-
nek na d³. 250 m obejmuj¹c¹ wy-
mianê zniszczonych krawê¿ni-
ków, przebudowê istniej¹cych
chodników, wyrównanie i
wzmocnienie istniej¹cej na-
wierzchni, przebudowê ulicy

Mieszkañcy Rêdzin (zachód) od
niedawna doje¿d¿aj¹ do swoich
domów po drogach doskona³ej
jakoœci. W ramach inwestycji wy-
konano kanalizacjê deszczow¹,
po³o¿ono now¹ nawierzchniê,
u³o¿ono chodniki.

Przebudowa ulic na Rêdzinach

 Drogi na Rêdzinach przed przebudow¹.  Ta sama droga obecnie.

Tak przebiega³a budowa kanalizacji w Kawêczynie…

Kolejne miejscowoœci zo-
sta³y w³¹czone do sieci ka-
nalizacji sanitarnej. Po
dwóch latach od rozpo-
czêcia inwestycji, z dobro-
dziejstwa kanalizacji
ciesz¹ siê mieszkañcy Ka-
wêczyna i Krzywej. £¹czna
d³ugoœæ sieci kanalizacyj-
nej wraz z przy³¹czami to
przesz³o 66 km.

Budowa kanalizacji sanitarnej

…a tak w Krzywej.

Remont dróg powiatowych w mieœcie

Kolejowej obejmuj¹c¹ wymianê
zniszczonych krawê¿ników, prze-
budowê istniej¹cych chodników,
wyrównanie i wzmocnienie ist-
niej¹cej nawierzchni.

Remont ulic w Rynku.

Oprócz chodnika, wzd³u¿ ulicy Pi³sudskiego powsta³a œcie¿ka rowerowa.

W przysz³ym roku Starostwo
planuje II etap inwestycji, w ra-
mach którego przewidziano prze-
budowê ulic Partyzantów i Bor-
kowskiej.
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Nie wystarczy kreœliæ s³ów prawdy

czarnym atramentem, trzeba pióro

maczaæ w prawdzie i w mi³oœci – te
s³owa Prymasa Tysi¹clecia kardy-
na³a Stefana Wyszyñskiego by³y
mottem XXI Podkarpackiego
Konkursu Poezji Religijnej. Przy-
œwieca³y one organizatorom i
uczestnikom tegorocznych arty-
stycznych zmagañ podczas im-
prezy fina³owej, a tak¿e przepro-
wadzonych wczeœniej eliminacji.
Zapad³y w serce 193 m³odym ar-
tystom – mi³oœnikom sztuki ¿ywe-
go s³owa, którzy stawili siê do je-
denastu oœrodków kultury na te-
renie województwa: od Leska po
Mielec i od Lubaczowa po Dêbi-
cê, by przyst¹piæ do rywalizacji o
laur najlepszego na Podkarpaciu
interpretatora poezji o tematy-
ce religijnej.

Fina³ konkursu rozpocz¹³ go-
spodarz sêdziszowskiego oœrodka
kultury Kazimierz Popielarz, wi-
taj¹c przyby³ych i dodaj¹c otu-
chy wystêpuj¹cym oraz ich opie-
kunom.

Ciep³e s³owa do uczestników
skierowa³ tak¿e ks. Krzysztof Gac
– proboszcz parafii pw. Mi³osier-
dzia Bo¿ego w Sêdziszowie M³p.

Wreszcie, kilkanaœcie minut po
godzinie dziesi¹tej, rozpoczê³a siê
czêœæ konkursowa. Jury w sk³a-
dzie: Ma³gorzata Machowska –
aktorka Teatru im. Wandy Sie-

maszkowej w Rzeszowie – prze-
wodnicz¹ca, Czes³aw Dr¹g – in-
struktor WDK w Rzeszowie, Kie-
rownik Dzia³u Upowszechniania
Sztuki i Wspó³pracy z Samorz¹-
dami, Danuta Pado – aktorka,
instruktor ds. teatru WDK w Rze-
szowie, ks. Krzysztof Gac – pro-
boszcz parafii pod wezwaniem
Mi³osierdzia Bo¿ego w Sêdziszo-
wie M³p., Sebastian Stachurski –
instruktor ds. muzyki WDK w
Rzeszowie, w ci¹gu kolejnych piê-
ciu godzin wys³ucha³o 54 prezen-
tacji, wœród których by³o: 34 re-
cytacje, 16 wykonañ poezji œpie-
wanej oraz 4 monodramy.

Spoœród recytacji, ogromne
wra¿enie wywar³y m.in. prezen-
tacje jaœlanek: Ma³gorzaty Kwiat-
kowskiej z fragmentem opowia-
dania Jaros³awa Iwaszkiewicza pt.
„Matka Joanna od Anio³ów” oraz
Doroty Libuszowskiej – wiersz
„K³amstwo doktora Korczaka”
Anny Kamieñskiej. Znakomicie
wypad³a tak¿e Karolina Burek z
Nowej Dêby – ubieg³oroczna lau-
reatka. Spoœród artystów œpiewa-
j¹cych zwróci³a uwagê na siebie
Natalia Niedziela, wykonuj¹ca
piosenkê Czes³awa Niemena
„Dziwny jest ten œwiat”, porusza-
j¹ce by³o tak¿e wykonanie utwo-
ru „Golgoto” przez Katarzynê
Motykê z Przeworska. W krêgu
utworów Jacka Kaczmarskiego
nadal obraca siê Monika Bub-
niak z Gorlic (przyjecha³a pod
opiek¹ ks. Stanis³awa Ziajora z
pochodz¹cego z Góry Ropczyc-
kiej), która zachwyci³a jury w
ubieg³ym roku i w tym tak¿e spro-
sta³a zadaniu. Wzruszaj¹co zapre-
zentowa³a siê Katarzyna Naleœnik

z Sanoka w utworze „Nad Twoj¹
bia³¹ mogi³¹” z repertuaru Edyty
Geppert (jest to wiersz Karola
Wojty³y poœwiêcony pamiêci mat-
ki, Emilii z Kaczorowskich)…
D³ugo jeszcze mo¿na by wspomi-
naæ doskona³e wystêpy m³odych
wykonawców. Jury mia³o nie lada
orzech do zgryzienia, dokonuj¹c
wyboru laureatów. Ostatecznie
werdykt XXI Podkarpackiego
Konkursu Poezji Religijnej, og³o-
szony przez przewodnicz¹c¹ –
Ma³gorzatê Machowsk¹ przed-
stawia siê nastêpuj¹co:

W kategorii recytacji:
I miejsce – Karolina Burek – ZS nr 1 w Nowej

Dêbie
II miejsce – Katarzyna Izdebska – LO Sióstr

Prezentek w Rzeszowie
II miejsce – Ma³gorzata Kwiatkowska –

Jasielski Dom Kultury
III miejsce – Dorota Libuszowska – II LO

w Jaœle
III miejsce – Daniel Syjud – I LO w Mielcu
Wyró¿nienia: Maria Markiewicz – Osiedlo-
wy Klub Kultury EMKA w Dêbicy; Aleksandra
Augustynowicz – Osiedlowy Klub Kultury
EMKA w Dêbicy; Magdalena Skibicka – MDK
Lubaczów; Kamil Kliœ – Szko³a Przysposa-
biaj¹ca do Pracy w Dêbicy

Kategoria doroœli:
I miejsce – Mateusz Odachowski – Le¿ajsk

– nagroda specjalna JE Ks. Biskupa
Edwarda Bia³og³owskiego

W kategorii poezja œpiewana:
I miejsce – Katarzyna Motyka – ZS Ogólno-

kszta³c¹cych i Zawodowych w Prze-
worsku

II miejsce – Monika Bubniak – I LO Gorlice
II miejsce – Katarzyna Naleœnik – I LO Sanok
III miejsce – Monika Pos³uszna – LO Kolbu-

szowa
III miejsce – Natalia Niedziela – ZS Gastro-

nomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu
Zdroju

XXI Podkarpacki Konkurs
Poezji Religijnej
Ju¿ po raz dwudziesty pierwszy w sêdzi-
szowskim MGOK odby³ siê Fina³ Podkar-
packiego Konkursu Poezji Religijnej. W pi¹-
tek, 9 grudnia 2011 r., na scenie naszego
domu kultury zaprezentowa³o siê 54 wy-
konawców z terenu województwa podkar-
packiego i ma³opolskiego.

Wyró¿nienia w tej kategorii: Zespó³ wokal-
no-instrumentalny – I LO w Kroœnie; Jolanta
Margañska – LO Strzy¿ów

W kategorii poezja œpiewana: doroœli
I miejsce – Dominika S³omiany – Nowa Sa-

rzyna

W kategorii monodram:
Wyró¿nienie: Zofia ̄ urawska – II LO w £añ-
cucie

Warto dodaæ, ¿e ka¿dy z
uczestników zosta³ obdarowany
albumem o Sêdziszowie M³p., zaœ
nagrody ufundowali: Wojewódz-
ki Dom Kultury w Rzeszowie,
oraz ks. Krzysztof Gac. Honoro-
wymi goœæmi konkursu byli: ks. bp
Edward Bia³og³owski, burmistrz
Sêdziszowa M³p. Kazimierz Kie³b,
ks. proboszcz parafii pw. Naro-
dzenia NMP Ryszard Lis, Dyrek-
tor WDK w Rzeszowie Marek Ja-
strzêbski, którzy obejrzeli czêœæ
zmagañ konkursowych oraz wrê-
czyli laureatom nagrody.

Konkursowi towarzyszy³a wysta-
wa kowalstwa artystycznego ze
zbiorów Centrum Kultury w
Ropczycach. Mo¿na by³o tak¿e
nabyæ œwiece artystycznie rzeŸ-
bione, wykonywane przez ro-
dzim¹ firmê MATWIOLMAR, wg
starogermañskich wzorców.

Benedykt Czapka

Mateusz Odachowski kolejny raz okaza³ siê
zwyciêzc¹ w kategorii recytacji wœród doros³ych.

Fot. (2) R. Cio³kosz
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Kolejne domy ludowe doczeka³y
siê gruntownych remontów. W
bie¿¹cym roku kapitaln¹ moder-
nizacjê przesz³y domy ludowe w
Wolicy Piaskowej i Górze Rop-
czyckiej. W obu wymieniono sto-
larkê, instalacje wewnêtrzne, wy-
konano docieplenie i nowe ele-
wacje. W Wolicy Piaskowej po-
nadto wymieniono dach.

Wykonano termo-
modernizacjê bu-
dynków Gimna-
zjum w Sêdziszo-
wie M³p.
Oprócz docieple-
nia, wymieniono
stolarkê okien-
n¹ oraz instalacje
c.o. i elektryczn¹.
Ponadto zamon-
towano instalacjê
solarn¹ podgrze-
wu ciep³ej wody.
Renowacji podda-
no tak¿e pomiesz-
czenia szko³y.

Zabytkowy Ra-
tusz zosta³ pod-
dany renowacji.
Zyska³ now¹
elewacjê, osu-
szono funda-
menty, zamon-
towano oœwie-
tlenie, które
podkreœli jego
urok. To kolej-
ny etap remon-
tu zabytkowe-
go centrum
miasta.

Zakoñczono budowê wodoci¹gu w Szkodnej. £¹cznie wykonano prze-
sz³o 31 km sieci, 201 przy³¹czy, 2 pompownie i inne prace dodatkowe.

Oprac. GW BC

Budowa wodoci¹gu w SzkodnejRemont
ratusza

Widok Ratusza otoczonego rusztowaniami nale¿y ju¿ do przesz³oœci.

Remont Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.

Inwestycje 2011 w obiektywie

Pomieszczenia lekcyjne Gimnazjum w trakcie remontu.Budynek Gimnazjum w nowej krasie.

Remont domów ludowych

Dom Ludowy w Górze Ropczyckiej kilka miesiêcy temu… … i obecnie.

Dom Ludowy w Wolicy Piaskowej po zakoñczeniu prac.  Ten sam obiekt w trakcie remontu.
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Po¿egnanie komendantów
odchodz¹cych na emeryturê

Ostatniego dnia listopada b.r.,
w œwietlicy komendy, odby³a siê
uroczysta odprawa w zwi¹zku z
przejœciem na emeryturê I Z-cy
Komendanta Powiatowego Poli-
cji w Ropczycach – nadkom.
Krzysztofa Szeligi oraz Komen-
danta Komisariatu Policji w Sê-
dziszowie M³p. – asp. sztab. Bog-
dana ¯uczka.

Za d³ugie lata s³u¿by, pe³ne suk-
cesów zawodowych, dziêkowa³
odchodz¹cym na emeryturê Pod-
karpacki Komendant Wojewódz-
ki nadinsp. Józef Gdañski. Ko-
mendant Powiatowy Policji w
Ropczycach podinsp. Witold
Wójcik wrêczy³ odchodz¹cym
pami¹tkowe szable.

S³owa podziêkowañ za owocn¹
wspó³pracê oraz ¿yczenia powo-
dzenia na nowym etapie ¿ycia
pop³ynê³y równie¿ od zaproszo-
nych goœci.

Przypominamy o „zakazie palenia”
W listopadzie na terenie nasze-

go powiatu rozpoczêto dzia³ania
w ramach programu „Tabacco
Free Cities”. Jedn¹ z instytucji,
która podpisa³a porozumienie w
ramach tego projektu jest Ko-
menda Powiatowa Policji w Rop-
czycach.

G³ównym celem programu
„TOB3CIT” jest ochrona zdro-
wia mieszkañców powiatu przed
szkodliwym dzia³aniem dymu pa-

pierosowego. Przedsiêwziêcie to
ma na celu równie¿ przypomnie-
nie instytucjom i mieszkañcom
powiatu o nowelizacji przepisów
zwi¹zanych z zakazem palenia
papierosów w miejscach publicz-
nych. Chodzi o przestrzeganie
obowi¹zuj¹cej ustawy. Wiele osób
pali papierosy w miejscach, w któ-
rych nie powinny, na przyk³ad na
przystankach autobusowych. Je-
œli ktoœ chce paliæ papierosy, to
jego wybór, ale niech to robi tak,
by nie zmuszaæ innych do wdy-
chania dymu i niech nie ³amie
przepisów prawa.

Maj¹c na uwadze za³o¿enia
rozpoczêtej akcji informacyjno-
profilaktycznej przypominamy o
zapisie w ustawie o ochronie
zdrowia przed nastêpstwami u¿y-
wania tytoniu i wyrobów tytonio-
wych:

Kto pali wyroby tytoniowe w

miejscach objêtych zakazami

okreœlonymi w art. 5 podlega

karze grzywny do 500 z³.

Art. 5.1. Zabrania siê palenia
wyrobów tytoniowych, z za-
strze¿eniem art. 5a:

1) na terenie przedsiêbiorstw
podmiotów leczniczych i w
pomieszczeniach innych
obiektów, w których s¹
udzielane œwiadczenia zdro-
wotne,

2) na terenie jednostek organi-
zacyjnych systemu oœwiaty, o
których mowa w przepisach
o systemie oœwiaty, oraz jed-
nostek organizacyjnych po-
mocy spo³ecznej, o których
mowa w przepisach o pomo-
cy spo³ecznej,

3) na terenie uczelni,
4) w pomieszczeniach zak³a-

dów pracy innych ni¿ wy-
mienione w pkt 1 i 2,

5) w pomieszczeniach obiek-
tów kultury i wypoczynku do
u¿ytku publicznego,

6) w lokalach gastronomiczno-
rozrywkowych,

7) w œrodkach pasa¿erskiego
transportu publicznego oraz
w obiektach s³u¿¹cych obs³u-
dze podró¿nych,

8) na przystankach komunika-
cji publicznej,

9) w pomieszczeniach obiek-
tów sportowych,

10) w ogólnodostêpnych miej-

scach przeznaczonych do
zabaw dzieci,

11) w innych pomieszczeniach
dostêpnych do u¿ytku pu-
blicznego.”,

1a. W³aœciciel lub zarz¹dzaj¹cy
obiektem lub œrodkiem
transportu, w którym obo-
wi¹zuje zakaz palenia wyro-
bów tytoniowych, umieœci w
widocznych miejscach odpo-
wiednie oznaczenia s³owne i
graficzne informuj¹ce o za-
kazie palenia wyrobów tyto-
niowych na danym terenie
lub œrodku transportu, zwa-
ne dalej „informacj¹ o zaka-
zie palenia tytoniu.

2. (uchylony).
3. (uchylony).
4. Rada gminy mo¿e ustaliæ, w

drodze uchwa³y, dla terenu
gminy inne ni¿ wymienione
w ust. 1 miejsca przeznaczo-
ne do u¿ytku publicznego
jako strefy wolne od dymu
tytoniowego.

Art. 5a.
1. W³aœciciel lub zarz¹dzaj¹cy

mo¿e wy³¹czyæ spod zakazu
okreœlonego w art. 5 indywi-
dualne pokoje w obiektach
s³u¿¹cych celom mieszkal-
nym.

2. Minister Obrony Narodo-
wej, minister w³aœciwy do
spraw wewnêtrznych i Mini-
ster Sprawiedliwoœci okreœl¹,
w drodze rozporz¹dzeñ,
szczegó³owe warunki u¿ywa-
nia wyrobów tytoniowych
na terenie podlegaj¹cych im
obiektów oraz œrodków prze-
wozu osób, uwzglêdniaj¹c
potrzebê zachowania miejsc
pracy, nauki i s³u¿by jako
stref wolnych od dymu tyto-
niowego oraz ochrony nie-
pal¹cych przed dymem tyto-
niowym.

akty wykonawcze
3. W³aœciciel lub zarz¹dzaj¹cy

mo¿e wyznaczyæ palarniê:
1) w domach pomocy spo-

³ecznej lub domach spo-
kojnej staroœci,

2) w hotelach,
3) w obiektach s³u¿¹cych

obs³udze podró¿nych,
4) na terenie uczelni,
5) w pomieszczeniach za-

k³adów pracy,
6) w lokalach gastrono-

miczno-rozrywkowych.
4. W³aœciciel lub zarz¹dzaj¹cy

lokalem gastronomiczno-
rozrywkowym z co najmniej

dwoma pomieszczeniami
przeznaczonymi do kon-
sumpcji, mo¿e wy³¹czyæ spod
zakazu okreœlonego w art. 5,
zamkniête pomieszczenie
konsumpcyjne, wyposa¿one
w wentylacjê zapewniaj¹c¹,
aby dym tytoniowy nie prze-
nika³ do innych pomiesz-
czeñ.

Przetrwaæ zimê
Zima to wyj¹tkowo trudny

okres dla osób bezdomnych,
bezradnych i samotnych. Niskie
temperatury stanowi¹ powa¿ne
zagro¿enie dla tych, którzy w
mroŸne dni oraz noce przeby-
waj¹ bez dachu nad g³ow¹.
W zwi¹zku z tymi zagro¿eniami
policjanci podejmuj¹ wzmo¿one
dzia³ania prewencyjne i pomoco-
we, zmierzaj¹ce do udzielania
pomocy ka¿demu, kto jej potrze-
buje. Funkcjonariusze informuj¹
oœrodki pomocy spo³ecznej o
osobach, które z racji swojego
wieku, samotnoœci, niezaradno-
œci, b¹dŸ trudnej sytuacji mate-
rialnej mog¹ byæ nara¿one na
wych³odzenie organizmu.

Policja apeluje, aby nie byæ

obojêtnym wobec osób, które

le¿¹ na poboczach czy przystan-

kach. W takim przypadku wy-

konanie telefonu do dy¿urnego

komend policji mo¿e uratowaæ

czyjeœ ¿ycie.

Prosimy równie¿ o zwrócenie

uwagi na samotnych, chorych

lub bezradnych s¹siadów. Oso-

by te mog¹ nie radziæ sobie np.

z w³aœciwym ogrzewaniem do-

mów.

Dodatkowo w Wojewódzkim
Centrum Zarz¹dzania Kryzyso-
wego funkcjonuje bezp³atny i
ca³odobowy numer informacyj-
no-koordynacyjny 987, gdzie bez-
domni lub potrzebuj¹cy pomo-
cy mog¹ uzyskaæ informacjê o
placówkach przygotowywanych
do przyjêcia osób w sezonie zi-
mowym.

Na terenie naszego powiatu
funkcjonuj¹ równie¿ placówki,
które udzielaj¹ wsparcia osobom
potrzebuj¹cym, s¹ to:
1) Dzienny Dom Pobytu Emery-

tów, Rencistów, Inwalidów i
Osób Samotnych, 39-100 Rop-
czyce, ul. Mickiewicza 11, tel.
17 22-105-14. W okresie zimo-
wym gor¹ce posi³ki od ponie-

Policja informuje

Podziêkowanie dla asp. sztab. Bogdana
¯uczka za s³u¿bê od Burmistrza Kazimierza
Kie³ba.

Uœcisk d³oni Komendanta Podkarpackiego
Policji nadinsp. Józefa Gdañskiego.

(ci¹g dalszy na str. 6)
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dzia³ku do pi¹tku od godz.
12.30 do 14.00 dla 10-15 bez-
domnych z terenu miasta i
gminy Ropczyce.

2) Niepubliczny Zak³ad Opieki
Zdrowotnej Centrum Pielê-
gniarstwa Œrodowiskowo Ro-
dzinnego Stacja Opieki Caritas,
39-100 Ropczyce, ul. Mickiewi-
cza 59, tel. 17 22-18-087. Œwiad-
czy us³ugi pielêgniarskie i higie-
niczne, pomoc rzeczowa
(odzie¿, obuwie), wypo¿yczanie
sprzêtu rehabilitacyjnego.

3) Polski Czerwony Krzy¿, 39-100
Ropczyce, ul. Krótka 1, tel. 17
221-84-94. Œwiadczy pomoc rze-
czow¹ - obuwie, odzie¿, œrodki
czystoœci – od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. od 7.30 do 15.30.

Policjanci przy³¹czaj¹ siê
do Kampanii Bia³ej Wst¹¿ki

Policjanci przy³¹czaj¹ siê do
ogólnopolskiej Kampanii Bia³ej
Wst¹¿ki „Mê¿czyŸni przeciw prze-
mocy wobec kobiet”. G³ównym
celem tych dzia³añ jest uœwiado-
mienie ludziom, jak wa¿ny jest
mêski g³os solidarnoœci z ofiara-
mi przemocy wobec kobiet.

Akcja jest elementem miêdzy-
narodowej inicjatywy „16 dni
przeciw przemocy ze wzglêdu na
p³eæ”. Symbolem kampanii jest
„Bia³a wst¹¿ka”, która przypiêta
na ubraniu mê¿czyzny oznacza,
i¿ jest on przeciwny stosowaniu
przemocy oraz ¿e zareaguje, jeœli
bêdzie œwiadkiem jej stosowania.

Do dzia³añ w ramach tej kam-
panii przy³¹czaj¹ siê równie¿ po-
licjanci naszego powiatu. Funk-
cjonariusze wiedz¹, jak bardzo
potrzebne s¹ akcje, których ce-
lem jest przeciwdzia³anie prze-
mocy, w szczególnoœci wobec
kobiet i w rodzinie. Istotnym jest
równie¿ pokazanie, ¿e mê¿czyŸ-
ni wspieraj¹ kobiety i s¹ przeciw-
ni stosowaniu wobec nich prze-
mocy.

Dwóch nastolatków odpowie
za zniszczenie mienia

Policjanci zatrzymali w poœci-
gu dwóch m³odych mieszkañców
Sêdziszowa M³p. Ch³opcy przy

u¿yciu farby zniszczyli betonowe
ogrodzenie. Za swój czyn odpo-
wiedz¹ przed s¹dem rodzinnym.

Podczas s³u¿by patrolowej sê-
dziszowscy funkcjonariusze za-
uwa¿yli dwóch m³odych ludzi ry-
suj¹cych farb¹ po betonowym
ogrodzeniu. W momencie, kiedy
sprawcy zauwa¿yli radiowóz, za-
czêli uciekaæ. Po krótkim poœci-
gu policjanci zatrzymali ch³op-
ców. Okaza³o siê, ¿e s¹ to miesz-
kañcy Sêdziszowa M³p. w wieku
14 i 15 lat. Obaj ch³opcy us³yszeli
od policjantów zarzuty zniszcze-
nia mienia poprzez pomalowanie
farb¹ w sprayu betonowego ogro-
dzenia, powoduj¹c straty w wy-
sokoœci ok. 300 z³.

Po przes³uchaniu nieletnich
sprawców czynu karalnego poli-
cjanci przekazali materia³y doty-
cz¹ce tej sprawy do ropczyckie-
go s¹du rodzinnego.

Konkurs „Bezpieczne wakacje”
rozstrzygniêty

Jury wybra³o najlepsze prace
w plastycznym konkursie „Bez-
pieczne wakacje”. Nagodzone
prace bêd¹ walczyæ o nagrody w
etapie wojewódzkim konkursu.

Ponad 130 prac, ze szkó³ pod-
stawowych i gimnazjalnych nasze-
go powiatu, wp³ynê³o do Komen-
dy Powiatowej Policji w Ropczy-
cach, w zwi¹zku z plastycznym
konkursem „Bezpieczne waka-
cje”. W ramach etapu powiato-
wego jury, w sk³ad którego wcho-
dzili przedstawiciele policji, sta-
cji sanitarno-epidemiologicznej,
komisji rozwi¹zywania proble-
mów alkoholowych oraz nauczy-
ciel plastyki, wybrali najlepsze
prace, które bêd¹ reprezentowaæ
nasz powiat na szczeblu woje-
wódzkim. Jury przyzna³o równie¿
kilka wyró¿nieñ.

Laureaci konkursu
Grupa wiekowa 7-9 lat
I Kamila Piêta (SP w Wolicy

Piaskowej)
II Anna Bereœ (SP nr 3 w Rop-

czycach)
III Kamila Traciak (SP w Woli-

cy Piaskowej)
Wyró¿nienia:
Anna Marciniec (SP w Szkod-

nej)
Paulina Broda (SP w Szkod-

nej)
Kamil Bajor (SP w Wolicy Pia-

skowej)

Grupa wiekowa 10-12 lat
I Rafa³ Kobos (SP w Ostrowie)

II Julia Michoñ (SP nr 2 w Sê-
dziszowie M³p.)

III Kamil Kujda (SP w Szkod-
nej)

Wyró¿nienia:
Micha³ Pyskaty (ZS nr 2 w

Ropczycach)
Kinga Mucha (SP w Zagorzy-

cach Dolnych)

Grupa wiekowa 13-15 lat
I Joanna Po³eæ (Gimnazjum w

Sêdziszowie M³p.)
II Kamil Ochmañski (Gimna-

zjum nr 2 w Ropczycach)
III Hubert Adamus (Gimna-

zjum nr 2 w Ropczycach)
Wyró¿nienie:
Marlena Woœko (Gimnazjum

w Ostrowie)
 
Na zaproszenie komendanta

do ropczyckiej komendy Policji
przyjechali, w pi¹tek, 02-go grud-
nia, laureaci powiatowego kon-
kursu plastycznego „Bezpieczne
wakacje 2011”. Uczniowie ze szkó³
podstawowych i gimnazjalnych
przybyli pod opiek¹ nauczycieli
oraz rodziców. Komendant Po-
wiatowy Policji podinsp. Witold
Wójcik podziêkowa³ nagrodzo-
nym autorom prac oraz ich opie-
kunom i rodzicom. Podkreœli³, ¿e
z roku na rok w konkursie tym
uczestniczy coraz wiêcej dzieci i
m³odzie¿y z naszego powiatu.
Doda³, i¿ wybór najlepszych prac
nie by³ ³atwy, gdy¿ wszystkie uka-
zywa³y talent, pomys³owoœæ oraz
du¿o poœwiêconego czasu na ich
wykonanie. Komendant wrêczy³
upominki autorom nagrodzo-
nych i wyró¿nionych prac.

Spoœród najlepszych prac z
naszego powiatu, które „poje-
cha³y” na etap wojewódzki kon-
kursu, dwiezosta³y wyró¿nione. W
grupie wiekowej 10-12 lat Kamil
Kujda z SP w Szkodnej zaj¹³ III
miejsce, a Rafa³ Kobos z SP w
Ostrowie zdoby³ wyró¿nienie.

Policjanci ustalili sprawcê
przyw³aszczenia

Mieszkaniec gminy Sêdziszów
Ma³opolski znalaz³ telefon ko-
mórkowy. Nie zg³osi³ tego faktu
odpowiednim s³u¿bom. Wczoraj
us³ysza³ zarzut przyw³aszczenia.

W listopadzie policjanci zosta-
li powiadomieni przez mieszkañ-
ca gminy Sêdziszów Ma³opolski
o fakcie utracenia przez niego
telefonu komórkowego. Mê¿czy-
zna zezna³, ¿e zgubi³ lub skradzio-
no mu telefon w pobli¿u stacji
paliw w Górze Ropczyckiej. Nad

spraw¹ pracowali sêdziszowscy
policjanci. Funkcjonariusze usta-
lili, gdzie znajduje siê utracony
telefon. Wczoraj policjanci
przedstawili zarzut przyw³aszcze-
nia 44-letniemu mieszkañcowi
podsêdziszowskiej wsi. Podejrza-
ny wyjaœni³, i¿ znalaz³ telefon jed-
nak nie zg³osi³ tego faktu ¿adnej
instytucji.

Przypominamy, ¿e o fakcie

znalezienia np. pieniêdzy, do-

kumentów, telefonu komórko-

wego czy roweru nale¿y poinfor-

mowaæ odpowiednie instytucje

np. Policjê. Nie mo¿na pozosta-

wiæ znalezionego przedmiotu

dla siebie. Jeœli tak zrobimy mu-

simy liczyæ siê z mo¿liwoœci¹ po-

niesienia odpowiedzialnoœci

karnej za swój czyn.

O przyw³aszczeniu mówi z

art. 284 kodeksu karnego: „Kto

przyw³aszcza sobie cudz¹ rzecz

ruchom¹ lub prawo maj¹tko-

we podlega karze pozbawienia

wolnoœci od lat 3”.

Aby Œwiêta by³y bezpieczne
i spokojne

Okres poprzedzaj¹cy Œwiêta
Bo¿ego Narodzenia to czas go-
r¹czkowych zakupów i przygoto-
wañ. Poœpiech, podenerwowa-
nie, a czêsto te¿ nieostro¿noœæ,
mog¹ staæ siê przyczyn¹ przy-
krych niespodzianek. Radzimy,
jak unikn¹æ niemi³ych przygód i
spêdziæ ten radosny czas spokoj-
nie i bezpiecznie.

Na zakupach:

B¹dŸmy ostro¿ni w sklepach
i na bazarach. Portfel, doku-
menty, czy telefon komórkowy
noœmy w wewnêtrznych kiesze-
niach ubrania! Nigdy w tylnych
kieszeniach spodni czy ze-
wnêtrznych kieszeniach p³asz-
czy i kurtek. Unikajmy sztucz-
nego t³oku, mo¿e on byæ spro-
wokowany przez z³odziei-kie-
szonkowców! Nie zostawiajmy
w samochodzie rzeczy warto-
œciowych w widocznym miejscu,
to tak¿e zachêta dla potencjal-
nego z³odzieja!

Przed wyjazdem:

Jeœli wyje¿d¿amy, zatroszczmy
siê o mieszkanie i dok³adnie je
zabezpieczmy. Pamiêtajmy nie

Policja informuje

(ci¹g dalszy ze str. 5)
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1. Uchwa³a w sprawie obni¿e-
nia œredniej ceny skupu ¿yta og³o-
szonej przez Prezesa GUS za
okres trzech pierwszych kwarta-
³ów 2011 r.

Rada obni¿y³a œredni¹ cenê
skupu ¿yta og³oszon¹ przez Pre-
zesa GUS za okres pierwszych
trzech kwarta³ów 2011 r. przyjmo-
wan¹ jako podstawê do nalicza-
nia podatku rolnego na obsza-
rze Gminy Sêdziszów M³p. na rok
2012 z kwoty: 74,18 z³ za 1q na
kwotê: 45,00 z³ za 1q.

Podatek rolny liczony jako
równowartoœæ 2,5 q ¿yta dla go-
spodarstw rolnych powy¿ej 1 ha
wynosiæ bêdzie w 2012 r. 112,50
z³ za 1 ha przeliczeniowy. Dla go-
spodarstw poni¿ej 1 ha liczony
jest jako równowartoœæ 5 q ¿yta i
wynosiæ bêdzie 225,00 z³ za 1 ha
fizyczny.

2. Uchwa³a w sprawie okreœle-
nia wysokoœci stawek podatku od
nieruchomoœci na 2012 r.

Rada Miejska postanowi³a o
podwy¿szeniu stawek podatku od
nieruchomoœci o 4,2 % w stosun-
ku do obowi¹zuj¹cych w 2011 r.
Stawki podatku ustalono w na-
stêpuj¹cej wysokoœci:
1) od gruntów:
a)zwi¹zanych z prowadzeniem

dzia³alnoœci gospodarczej, bez
wzglêdu na sposób zakwalifiko-
wania w ewidencji gruntów i
budynków – 0,74 z³ od 1 m2 po-
wierzchni,

b) pod jeziorami, zajêtych na
zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych – 4,33
z³ od 1 ha powierzchni,

c)pozosta³ych, w tym zajêtych na
prowadzenie odp³atnej statu-

towej dzia³alnoœci po¿ytku pu-
blicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego - 0,15 z³
od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich czêœci:
a)mieszkalnych – 0,52 z³ od 1 m2

powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem

dzia³alnoœci gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub
ich czêœci zajêtych na prowa-
dzenie dzia³alnoœci gospodar-
czej - 20,60 z³ od 1 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej,

c)zajêtych na prowadzenie dzia-
³alnoœci gospodarczej w zakre-
sie obrotu kwalifikowanym
materia³em siewnym – 9,90 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

d) zwi¹zanych z udzielaniem
œwiadczeñ zdrowotnych w ro-
zumieniu przepisów o dzia³al-
noœci leczniczej, zajêtych przez
podmioty udzielaj¹ce tych
œwiadczeñ - 4,45 z³ od 1 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej,

e)pozosta³ych, w tym zajêtych na
prowadzenie odp³atnej statu-
towej dzia³alnoœci po¿ytku pu-
blicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego – 3,75 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;

3) od budowli 2% ich wartoœci.

3. Uchwa³a w sprawie ustalenia
wysokoœci stawek podatku od
œrodków transportowych.

Stawki podatku od œrodków
transportowych na 2012 r. bêd¹
wy¿sze o 4,2% w stosunku do sta-
wek obowi¹zuj¹cych w 2011 r.
Pe³ny tekst uchwa³y znajduje siê
w bie¿¹cym numerze Biuletynu.

4. Uchwa³a w sprawie wzoru
deklaracji na podatek od nieru-

chomoœci oraz wzoru informa-
cji na podatek od nieruchomo-
œci.

Rada okreœli³a wzór deklaracji
na podatek od nieruchomoœci
oraz wzór informacji na podatek
od nieruchomoœci. W formula-
rzu zawarte s¹ dane dotycz¹ce
podmiotu i przedmiotu opodat-
kowania, niezbêdne do wymiaru
i poboru podatku od nierucho-
moœci.

5. Uchwa³a w sprawie wzoru
informacji o gruntach.

Rada okreœli³a wzór informa-
cji o gruntach. W formularzu
zawarte s¹ dane dotycz¹ce pod-
miotu i przedmiotu opodatkowa-
nia, niezbêdne do wymiaru i po-
boru podatku rolnego.

6. Uchwa³a w sprawie wzoru
informacji o lasach.

Rada okreœli³a wzór informa-
cji o lasach. W formularzu zawar-
te s¹ dane dotycz¹ce podmiotu i
przedmiotu opodatkowania, nie-
zbêdne do wymiaru i poboru
podatku leœnego.

7. Uchwa³a w sprawie zmiany
uchwa³y bud¿etowej Gminy Sê-
dziszów M³p. na rok 2011 nr IV/
16/11 z dnia 16 lutego 2011 r.

Moc¹ tej uchwa³y Rada doko-
na³a zmian w bud¿ecie gminy na
2011 r. polegaj¹cych na
1) zwiêkszeniu dochodów bie¿¹-

cych bud¿etu o kwotê 8.839 z³,
w tym z tytu³u:

- darowizny dla Miejsko-Gmin-
nego Oœrodka Pomocy Spo-
³ecznej na wyp³atê zasi³ków ce-
lowych – 800 z³,

- odszkodowania za zniszczony

pomnik w Borku Wielkim –
3.139 z³,

- œrodków z funduszu prewen-
cyjnego PZU na zakup sprzêtu
do ratownictwa drogowego na
wyposa¿enie samochodu stra-
¿ackiego – 4.900 z³.

2)zmniejszeniu dochodów bie¿¹-
cych bud¿etu o kwotê 250.000
z³, w tym z tytu³u:

- podatku od nieruchomoœci od
osób prawnych – 200.000 z³,

- podatku od czynnoœci cywilno-
prawnych osób fizycznych –
50.000 z³.

3)zmniejszeniu dochodów maj¹t-
kowych bud¿etu o kwotê
350.000 z³, w tym z tytu³u:

- wp³at na budowê kanalizacji
sanitarnej w Borku Wielkim –
100.000 z³,

- wp³ywów ze sprzeda¿y mienia
komunalnego – 250.000 z³.

4)zwiêkszeniu wydatków bie¿¹-
cych bud¿etu o kwotê 8.839 z³
z przeznaczeniem na:

- wyp³atê zasi³ków celowych z
pomocy spo³ecznej – 800 z³,

- remont pomnika w Borku
Wielkim – 3.139 z³,

- zakup sprzêtu do ratownictwa
drogowego na wyposa¿enie
samochodu stra¿ackiego –
4.900 z³.

5)zmniejszeniu wydatków bud¿e-
tu o kwotê 600.000 z³ przezna-
czonych na budowê obwodni-
cy pó³nocnej w Sêdziszowie
M³p., etap I – budowa po³¹cze-
nia ul. Fabryczna – Gumat.

8. Uchwa³a w sprawie zmian w
wieloletniej prognozie finanso-
wej Gminy Sêdziszów M³p.

Rada Miejska dokona³a zmian
w wieloletniej prognozie finanso-
wej polegaj¹cych na:
- zmniejszeniu wydatków na re-

alizacjê przedsiêwziêcia „Rewi-
talizacja centrum zabytkowe-
go poprzez zwiêkszenie estety-

XII SESJA RADY MIEJSKIEJ
XII Sesja Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p. tzw. podatkowa, odby³a siê w dniu 23 listopada 2011 r. W porz¹dku obrad znalaz³o siê
13 uchwa³:

(ci¹g dalszy na str. 8)

Spokojnych i bezpiecznych
Œwi¹t  Bo¿ego Narodzenia

oraz wszystkiego
co najlepsze

w Nowym 2012 Roku -
Mieszkañcom gminy

Sêdziszów M³p.
¿ycz¹

Komendanci, Policjanci i
Pracownicy Policji

tylko o prawid³owym zamkniê-
ciu drzwi, ale równie¿ okien. Do-
brze jest poprosiæ znajomego
lub s¹siada o to, aby od czasu
do czasu zajrza³ do mieszkania,
uchyli³ okno, czy w³¹czy³ œwiat³o.
Upewnijmy siê, ¿e wy³¹czyliœmy
wszystkie urz¹dzenia elektrycz-
ne, zakrêciliœmy krany oraz od-
ciêliœmy dop³yw wody i gazu.

W drodze:

Dla wielu z nas pokonanie
d³u¿szej trasy za kierownic¹ sa-

mochodu jest uci¹¿liwe, dlate-
go zaplanujmy podró¿, w tym
konieczne przerwy. Nie warto
prowadziæ walcz¹c ze zmêcze-
niem czy sennoœci¹, lepiej za-
trzymaæ siê i odpocz¹æ. Przed
wyjazdem sprawdŸmy stan tech-
niczny samochodu, a uniknie-
my niemi³ej niespodzianki, jak¹
jest awaria. Pamiêtajmy, ¿e ka¿-
dy pasa¿er podró¿uje zapiêty
pasami bezpieczeñstwa, dzieci
natomiast korzystaj¹ z odpo-
wiednich dla nich fotelików.

Podkom. Dominika Oleœ
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ki i funkcjonalnoœci przestrze-
ni publicznej w Sêdziszowie
M³p.” w 2011 r. o kwotê 1.966
z³ w wyniku oszczêdnoœci po
przetargu,

- zwiêkszeniu zakresu wykonywa-
nia przedsiêwziêcia pn. „Upo-
rz¹dkowanie gospodarki wod-
nej w Gminie Sêdziszów M³p.
etap I – budowa wodoci¹gu w
miejscowoœci Szkodna oraz
czêœci Zagorzyc, etap II – roz-
budowa i przebudowa Stacji
Uzdatniania Wody w Sêdziszo-
wie M³p.” o kwotê 100.000 z³
(netto) z tytu³u robót dodat-
kowych,

- przesuniêciu terminu realiza-
cji przedsiêwziêcia „Budowa
obwodnicy pó³nocnej w Sêdzi-
szowie M³p., etap I – budowa
po³¹czenia ul. Fabryczna – Gu-
mat” na lata 2012-2014,

- przesuniêciu terminu realiza-
cji przedsiêwziêcia „Ochrona
zbiornika GZWP-425 poprzez
budowê kanalizacji sanitarnej
na terenie gminy Sêdziszów
M³p., czêœæ II, etap IV – budo-
wa kanalizacji sanitarnej w Bor-
ku Wielkim” na lata 2012-2014,

- zmniejszeniu limitu wydatków na
przedsiêwziêcie „Budowa oœwie-
tlenia w Czarnej – Wólka” w 2012
r. o kwotê 35.900 z³ z tytu³u
oszczêdnoœci po przetargu.

9. Uchwa³a w sprawie wyra¿e-
nia zgody na udzielanie bonifi-
katy od op³aty z tytu³u przekszta³-

cenia prawa u¿ytkowania wieczy-
stego w prawo w³asnoœci nieru-
chomoœci.

Radni wyrazili zgodê na udzie-
lanie bonifikaty w wysokoœci 70%
od op³aty z tytu³u przekszta³ce-
nia prawa u¿ytkowania wieczy-
stego w prawo w³asnoœci nieru-
chomoœci zabudowanych na cele
mieszkaniowe, stanowi¹cych w³a-
snoœæ Gminy Sêdziszów Ma³opol-
ski. Bonifikata bêdzie stosowana
wy³¹cznie w przypadku, gdy u¿yt-
kownik wieczysty zadeklaruje jed-
norazowe uiszczenie ca³ej op³aty
z tytu³u przekszta³cenia prawa
u¿ytkowania wieczystego w pra-
wo w³asnoœci nieruchomoœci.

10. Uchwa³a w sprawie nie-
odp³atnego przeniesienia w³asno-
œci nieruchomoœci w drodze da-
rowizny – na rzecz Województwa
Podkarpackiego.

Rada Miejska wyrazi³a zgodê na
nieodp³atne przeniesienie w for-
mie darowizny na rzecz Woje-
wództwa Podkarpackiego prawa
w³asnoœci nieruchomoœci ozna-
czonej w ewidencji gruntów jako
dzia³ka nr 778/16 o pow. 0.0333
ha po³o¿onej w Kawêczynie Sê-
dziszowskim, wchodz¹cej w za-
kres drogi wojewódzkiej nr 987
Kolbuszowa – Sêdziszów M³p. na
cel publiczny jakim jest poszerze-
nie drogi wojewódzkiej.

11. Uchwa³a w sprawie
uchwalenia rocznego programu
wspó³pracy Gminy Sêdziszów
M³p. z organizacjami pozarz¹do-
wymi na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8,
art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gmin-
nym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.) oraz art.10
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr
95 poz. 613 z póŸn. zm.), Obwiesz-
czenia Ministra Finansów z dnia 19
paŸdziernika 2011r. w sprawie gór-
nych granic stawek kwotowych po-
datków i op³at lokalnych w 2012r.
(M.P. Nr 95, poz. 961), Obwiesz-
czenia Ministra Finansów z dnia 20
paŸdziernika 2011r. w sprawie sta-

wek podatku od œrodków trans-
portowych obowi¹zuj¹cych w 2012
r. (M.P. Nr 95, poz. 962)

Rada Miejska w Sêdziszowie M³p.
uchwala co nastêpuje:

§ 1

Ustala siê stawki podatku od œrod-
ków transportowych na terenie
Gminy Sêdziszów M³p. od 2012 r.
w nastêpuj¹cych wysokoœciach:
1. Od samochodów ciê¿aro-

wych o dopuszczalnej ma-
sie ca³kowitej powy¿ej 3,5
ton i poni¿ej 12 ton:

1.1. wyprodukowanych do 31
grudnia 2001 r.:

a. powy¿ej 3,5 tony do 5,5
tony w³¹cznie ........ 702 z³

b. powy¿ej 5,5 tony do 9 ton
w³¹cznie ................ 999 z³

c. powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12
ton ....................  1 194 z³

1.2. wyprodukowanych od 1
stycznia 2002 r.:

a. powy¿ej 3,5 tony do 5,5
tony w³¹cznie ........ 663 z³

b. powy¿ej 5,5 tony do 9 ton
w³¹cznie ................ 954 z³

c. powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12
ton ....................  1 137 z³

1.3. które posiadaj¹ silniki spe³-
niaj¹ce jeden z warunków
(bez wzglêdu na datê pro-
dukcji pojazdu): posiadaj¹
katalizator, spe³niaj¹ wymo-
gi EURO3 lub EURO4 lub
EURO5:

a. powy¿ej 3,5 tony do 5,5
tony w³¹cznie ........ 633 z³

b. powy¿ej 5,5 tony do 9 ton
w³¹cznie ................ 906 z³

c. powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12
ton ....................  1 080 z³

2. Od samochodów ciê¿aro-
wych o dopuszczalnej ma-
sie ca³kowitej równej lub

Celem g³ównym Programu
jest zaspokajanie potrzeb spo-
³ecznych mieszkañców Gminy
oraz wzmocnienie rozwoju spo-
³eczeñstwa obywatelskiego po-
przez budowanie i umacnianie
partnerstwa pomiêdzy Gmin¹ a
organizacjami.

Wspó³praca z organizacjami
pozarz¹dowymi oraz osobami
prawnymi i jednostkami organi-
zacyjnymi koœcio³ów i zwi¹zków
wyznaniowych w realizacji zadañ
publicznych bêdzie realizowana
w nastêpuj¹cych formach:
– powierzania wykonywania za-

dañ publicznych wraz z udzie-
leniem dotacji na finansowa-
nie ich realizacji,

– wy³onienie platformy wspó³-
pracy w zakresie przep³ywu in-
formacji, zmian w prawie, or-
ganizacji szkoleñ i konferencji,

– wprowadzania zwolnieñ w po-
datkach i op³atach lokalnych
dotycz¹cych przedmiotów
opodatkowania s³u¿¹cych do
prowadzenia organizacjom po-
zarz¹dowym dzia³alnoœci zwi¹-
zanej z realizacj¹ zadañ gminy,
w zakresie nie objêtym zwolnie-
niem ustawowym,

– udostêpnianie, u¿yczanie b¹dŸ
wynajmowanie na warunkach
preferencyjnych, nieruchomo-
œci lub ich czêœci niezbêdnych
do prowadzenia przez organi-
zacje pozarz¹dowe dzia³alno-
œci zwi¹zanej z realizacj¹ zadañ
gminy,

– udzielanie pomocy w pozyski-
waniu przez organizacje poza-
rz¹dowe œrodków finansowych

UCHWA£A NR XII/87/11
RADY MIEJSKIEJ W SÊDZISZOWIE MA£OPOLSKIM

z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokoœci stawek podatku od œrodków transportowych

z innych Ÿróde³ ni¿ bud¿et
gminy,

– udzielanie pomocy w nawi¹zy-
waniu kontaktów z innymi or-
ganizacjami spo³ecznymi i in-
stytucjami,

– promocja dzia³alnoœci pod-
miotów prowadz¹cych dzia³al-
noœæ po¿ytku publicznego w
prasie lokalnej, na stronie in-
ternetowej Urzêdu, w tym ak-
tualizacja bazy danych o orga-
nizacjach pozarz¹dowych dzia-
³aj¹cych na terenie gminy,
Program wspó³pracy z organi-

zacjami pozarz¹dowymi obejmu-
je zadania publiczne w sferze: po-
mocy spo³ecznej, kultury i sztuki,
kultury fizycznej, porz¹dku i bez-
pieczeñstwa publicznego, ochro-
ny i promocji zdrowia.

12. Uchwa³a w sprawie roz-
poznania skargi P. Tadeusza Si-
kory i P. Wojciecha Kameckiego.

Radni uznali za bezzasadn¹ skar-
gê Pana Tadeusza Sikory i Pana
Wojciecha Kameckiego na dzia³a-
nia Burmistrza Sêdziszowa M³p.

13. Uchwa³a w sprawie roz-
poznania skargi Pana Jana Kozy.

Radni uznali za bezzasadn¹
skargê Pana Jana Kozy na bezczyn-
noœæ Burmistrza Sêdziszowa M³p.

W trakcie obrad Pan Bur-
mistrz Sêdziszowa M³p. przedsta-
wi³ sprawozdanie ze stanu reali-
zacji zadañ oœwiatowych Gminy
Sêdziszów M³p. w roku szkolnym
2010/2011.

BIURO RADY MIEJSKIEJ

(ci¹g dalszy ze str. 7)

XII SESJA RADY MIEJSKIEJ
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wy¿szej ni¿ 12 ton – stawki
okreœla Za³¹cznik Nr 1 do
niniejszej uchwa³y.

3. Od ci¹gników siod³owych
i balastowych przystosowa-
nych do u¿ywania ³¹cznie
z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³-
kowitej zespo³u pojazdów
od 3,5 ton i poni¿ej 12 ton:

3.1. wyprodukowanych do 31
grudnia 2001 r. :

a. od 3,5 tony do 8 ton w³¹cz-
nie ......................... 741 z³

b. powy¿ej 8 ton i poni¿ej 12
ton ........................ 819 z³

3.2. wyprodukowanych od
1 stycznia 2002 r.:

a. od 3,5 tony do 8 ton w³¹cz-
nie ......................... 708 z³

b. powy¿ej 8 ton i poni¿ej 12
ton ........................ 786 z³

3.3. które posiadaj¹ silniki spe³-
niaj¹ce jeden z warunków
(bez wzglêdu na datê pro-
dukcji pojazdu): posiadaj¹
katalizator, spe³niaj¹ wymo-
gi EURO3 lub EURO4 lub
EURO5:

a. od 3,5 tony do 8 ton w³¹cz-
nie ......................... 672 z³

b. powy¿ej 8 ton i poni¿ej 12
ton ........................ 744 z³

4. Od ci¹gników siod³owych
i balastowych przystosowa-
nych do u¿ywania ³¹cznie
z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³-
kowitej zespo³u pojazdów
równej lub wy¿szej ni¿ 12
ton – stawki podatku okre-
œla Za³¹cznik Nr 2 do niniej-
szej uchwa³y.

5. Od przyczep i naczep, któ-
re ³¹cznie z pojazdem silni-
kowym posiadaj¹ dopusz-
czaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12 ton, z wy-
j¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cz-
nie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatni-
ka podatku rolnego:

5.1. wyprodukowanych do 31
grudnia 2001 r. :

a. od 7 ton do 10 ton w³¹cznie
333 z³

b. powy¿ej 10 ton i poni¿ej 12
ton ........................ 357 z³

5.2. wyprodukowanych od
1 stycznia 2002r.:

a. od 7 ton do 10 ton w³¹cznie
312 z³

b. powy¿ej 10 ton i poni¿ej 12
ton ........................ 342 z³

6. Od przyczep i naczep, które
³¹cznie z pojazdem silniko-

wym posiadaj¹ dopusz-
czaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹
lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹t-
kiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ pro-
wadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego – stawki po-
datku okreœla Za³¹cznik Nr 3
do niniejszej uchwa³y.

7. Od autobusów o liczbie
miejsc do siedzenia:

7.1. wyprodukowanych do 31
grudnia 2001 r. o liczbie
miejsc do siedzenia:

 a. mniejszej ni¿ 20 miejsc ......
.............................. 963 z³

b. od 20 do 29 miejsc 1 311 z³
c. równej lub wy¿szej ni¿ 30

miejsc ................  1 989 z³
7.2. wyprodukowanych od 1

stycznia 2002 r. o liczbie
miejsc do siedzenia:

 a. mniejszej ni¿ 20 miejsc ......
.............................. 918 z³

b. od 20 do 29 miejsc 1 248 z³
c. równej lub wy¿szej ni¿ 30

miejsc ................  1 887 z³
7.3. które posiadaj¹ silniki spe³-

niaj¹ce jeden z warunków
(bez wzglêdu na datê pro-
dukcji pojazdu): posiadaj¹
katalizator, spe³niaj¹ wymo-
gi EURO3 lub EURO4 lub

EURO5, jedynym Ÿród³em
zasilania jest gaz:

a. mniejszej ni¿ 20 miejsc ......
.............................. 864 z³

b. od 20 do 29 miejsc 1 209 z³
c. równej lub wy¿szej ni¿ 30

miejsc ................  1 791 z³

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê
Burmistrzowi Sêdziszowa M³p.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwa-
³y powierza siê Komisji Rozwoju
Spo³eczno-Gospodarczego i Go-
spodarki Finansowej.

§ 4

Traci moc uchwa³a Nr XXXIX/
363/10 Rady Miejskiej w Sêdzi-
szowie M³p. z dnia 10 listopada
2010r. w sprawie okreœlenia wy-
sokoœci stawek podatku od œrod-
ków transportowych.

§ 5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³y-
wie 14 dni od og³oszenia w Dzien-
niku Urzêdowym Województwa
Podkarpackiego i ma zastosowa-
nie do podatku nale¿nego od
2012 roku.

Za³¹cznik Nr 3 do Uchwa³y Nr XII/87/11
Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p.

z dnia 23 listopada 2011 r.

Stawki podatku od œrodków transportu dla
przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojaz-
dem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹
masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12
ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia-
³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez po-
datnika podatku rolnego:

Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr XII/87/11
Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p.
z dnia 23 listopada 2011 r.

Stawki podatku od œrodków transportu dla
samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej
masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton

Za³¹cznik Nr 2 do Uchwa³y Nr XII/87/11
Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p.
z dnia 23 listopada 2011 r.

Stawki podatku od œrodków transportu dla
ci¹gników siod³owych i balastowych przy-
stosowanych do u¿ywania ³¹cznie z na-
czep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej ma-
sie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub
wy¿szej ni¿ 12 ton:
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Nauka u dziadka
Rymarzem by³ mój dziadek Woj-

ciech Malski, który urodzi³ siê w 1893
roku – opowiada pan Feliks. Do
wojska poszed³ w wieku 21 lat. By³
na I wojnie œwiatowej i na wojnie
polsko-bolszewickiej. Dziadek s³u¿y³
przy u³anach. By³ rymarzem – samo-
ukiem. Robi³ chom¹ta ponad 50 lat,
a ja pracowa³em z nim.

Gdy Wojciech Malski mia³ 100
lat do jego domu przyjecha³a te-
lewizja Rzeszów, by nakrêciæ pro-
gram o d³ugowiecznym ludowym
rzemieœlniku. Wojciech Malski
demonstrowa³ jak siê robi cho-
m¹ta, jak siê nazywaj¹ poszcze-
gólne czêœci. By³ tak doskona³ym
fachowcem, ¿e po ukoñczeniu
stu lat, po odg³osach poznawa³
jaka czêœæ chom¹ta jest wykony-
wana, jakie rodzaje gwoŸdzi u¿y-
wane itp. S³yn¹³ te¿ z poczucia
humoru. Gdy go pytano co zro-
bi³, ¿e tak d³ugo ¿yje, odpowia-
da³: - ChodŸ boso i czcij ojca i
matkê to bêdziesz d³ugo ¿y³. Sam
oczywiœcie ho³dowa³ tej zasadzie;
zawsze w pole chodzi³ „na bosa-
ka”.

Konie
Wojciech Malski kocha³ konie.

Ca³e ¿ycie hodowa³ ogiery. Po nim
tê pasjê przej¹³ jego wnuk, Feliks
Malski. Dziadek bra³ ogiery od pañ-
stwa, potem 4 lata trzeba by³o je cho-
waæ. Sprowadzali do nich klacze. Ja
te¿ to potem robi³em, ale krótko –
mówi.

 By³y rozmaite rasy koni – wspo-
mina: lepiczyñska1 , angloaraby – to
by³y konie do roboty, bardzo us³uchli-
we. Potem wziêliœmy konie zimno-
krwiste, ale one by³y za ciê¿kie. Tu, w
Zagorzycach s¹ górki, te konie siê œli-
zga³y, nieraz by który spad³. Angliki z

kolei to takie cienkie by³y jak kobita.
Ch³op cienki to mo¿e choæ w siatkówkê
graæ, a koñ?

Angliki najlepsze by³y pod wierzch,
angloaraby ju¿ by³y trochê za ciê¿kie,
a araby? Lepiej by³o na piechotê iœæ
ni¿ na arabie jechaæ – ocenia.

Konie wykorzystywano nie tyl-
ko do prac polowych, ale te¿ do
jazdy wierzchem, a tak¿e podczas
rozmaitych uroczystoœci. Wierz-
chem najczêœciej jeŸdzi³o siê na
oklep, tylko z powroza robi³o siê
strzemiona. Potem na grzbiet k³a-
d³o siê koc, na to skórzany pas,
zapiêty pod brzuchem na dwie
sprz¹czki i strzemiona. Nie u¿y-
wano siode³.

Gdy dziadek uczy³ nas jeŸdziæ, to
zwraca³ uwagê, ¿eby nogi nie dawaæ
w strzemiona po sam obcas, bo jakby
siê koñ zl¹k³, to zrzuci i bêdzie ci¹gn¹³
jeŸdŸca, bo noga siê nie uwolni. Dzia-
dek by³ w wojsku œwiadkiem takiego
wypadku, w którym jeden z ¿o³nierzy
zgin¹³ – opowiada Feliks Malski.

Gdy we wsi odbywa³y siê uro-
czystoœci, np. prymicje, formowa-
no banderiê konn¹. JeŸdŸcy na
g³owach mieli czerwone czapki

rogatywki obszyte czarnym ko-
¿uszkiem, z przyczepion¹ do
boku wst¹¿k¹, ubrani byli w bia³e
koszule i przepasani przez ramiê
szarf¹, na nogach obowi¹zkowo
oficerki. Pan Feliks, jako m³ody
ch³opak, jeŸdzi³ na czele takich

banderii dosiadaj¹c dorodnego
ogiera.

Gdy przyje¿d¿a³ wa¿ny goœæ,
np. biskup, zaprzêga³o siê powóz
w cztery konie. Tylko dobry woŸ-
nica potrafi³ takim jeŸdziæ. Zazwy-
czaj powozi³ Wojciech Malski.

Rymarstwo
Obecnie rymarstwo zamiera.

Chom¹ta, w robieniu których
specjalizowali siê Wojciech i Fe-
liks Malscy, gospodarze kupuj¹ na
targu w Sêdziszowie albo w Wie-
lopolu. Ale – jak zapewnia pan
Feliks – s¹ one wykonywane zu-
pe³nie innym sposobem ni¿ kie-
dyœ on robi³.

Chom¹to tworzy para drewnia-
nych, ³ukowato wygiêtych klesz-
czyn, zwi¹zanych rzemiennymi
trokami. Ucisk na kark i ³opatki
konia ³agodzi skórzana, a wcze-
œniej tak¿e p³ócienna „kicha”,
przymocowana do wewnêtrznej
strony kleszczyn. Dodatkowo,
wk³adano tak¿e pikowan¹ pod-
k³adkê wykonan¹ ze œwiñskiej sier-
œci lub s³omy, obszytej p³ótnem.

Zrobienie chom¹ta zajmowa-
³o panu Feliksowi szeœæ dni. Naj-
pierw trzeba by³o wzi¹æ miarê,
wiêc gospodarz przyje¿d¿a³ z ko-
niem, tak jak ludzie szli niegdyœ
do krawca.

Rozmiar na chom¹to bra³o siê tak,
¿e mieliœmy z dziadkiem 10 swoich
chom¹t ró¿nego typu i wielkoœci –
mówi pan Feliks. Zak³adaliœmy i
mierzyliœmy. Nie mieliœmy przeróbek
nigdy, chyba, ¿e ktoœ przyprowadzi³
konia zaraz po zakupie, wychudzo-
nego, a potem go upas³, to trzeba by³o
wiêksze robiæ.

Badania etnograficzne
w powiecie ropczycko-sêdziszowskim cz. 2

Niniejszy tekst powsta³ na
podstawie materia³ów zebra-
nych w ramach projektu „Zró-
d³a kultury ludowej Puszczy
Sandomierskiej – ROPCZYC-
KIE”, dofinansowanego ze
œrodków Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego.
W spotkaniu z panem Felik-
sem Malskim uczestniczyli:
Wioletta Czapka – instruktor
MGOK w Sêdziszowie M³p.
oraz Damian Dr¹g – kierow-
nik Muzeum Etnograficznego
im. Franciszka Kotuli w Rze-
szowie.

Rymarz
Feliks Malski mieszka w Zagorzycach Gór-
nych. Urodzi³ siê 14.04.1941 roku. Od
swojego dziadka, Wojciecha Malskiego
nauczy³ siê rymarstwa. Wyrabia³ chom¹-
ta koñskie. Ostatnie wykona³ piêæ lat temu.
Obecnie na wsiach coraz mniej koni, a ci,
którzy jeszcze je hoduj¹, kupuj¹ gotowe
chom¹ta, zamiast zamawiaæ je u wiejskie-
go rzemieœlnika.

Feliks Malski specjalizowa³ siê w wyrobie chom¹t. W rêkach trzyma chom¹to ozdobione mosiê¿-
nymi konikami oraz skórzan¹ „kichê”.

Tzw. „piesek” pozwala³ odpowiednio œcisn¹æ
brzegi skóry.

´
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Nazajutrz zostali przyjêci w sê-
dziszowskim Ratuszu przez Za-
stêpcê Burmistrza Sêdziszowa
M³p. El¿bietê Œwiniuch, zwiedzili
Park Buczyna i Muzeum Zamek
w £añcucie. Zostali równie¿ za-
proszeni przez gospodarzy do Za-
kopanego, gdzie m.in., wyjechali
kolejk¹ na Kasprowy Wierch,
zdobyli Beskid, wyjechali na Mor-
skie Oko, zwiedzili cmentarz na
Pêksowym Brzyzku i sanktuarium
na Krzeptówkach. W maju 2012
roku do Góry Ropczyckiej przy-
jad¹ z rewizyt¹ uczniowie ZS w
Ostrawie – Proskowicach, reali-
zatorzy wspólnego unijnego pro-
jektu. Goœciom z Czech bardzo
siê w Polsce podoba³o i zaprosili
polskich przyjació³ do ponowne-
go odwiedzenia Czech.

Jeszcze o wspó³pracy polsko-czeskiej
Goszcz¹cy w Górze Ropczyckiej, z 4-dniow¹
wizyt¹, dyrektor Zespo³u Szkó³ w Ostra-
wie-Proskowicach, Ewa Palickova z ma³-
¿onkiem Ladislawem, wziêli udzia³ w uro-
czystoœci z okazji 110-lecia Szko³y w Gó-
rze Ropczyckiej.

Ewa Palickova i dyrektor Mariusz Kazior przed
budynkiem szko³y w Górze Ropczyckiej.

Nad Morskim Okiem w Tatrach.

Dyrektor Palickova podczas spotkania z Z-c¹
Burmistrza El¿biet¹ Œwiniuch w sêdziszowskim
Ratuszu.

Po pobraniu miary, robi³o siê
„kichê” ze skóry. Skórê moczy³o
siê ca³¹ noc, dziêki czemu by³a
elastyczna. Potem nale¿a³o zro-
biæ kleszczyny. Najlepiej nadawa-
³o siê na nie drewno brzozowe,
bukowe, albo z m³odej trzeœni.
Nastêpnie robi³o siê podk³ad z
p³ótna, napycha³o szczeciny, prze-
szywa³o 3 razy, dobija³o szczeci-
ny. Kolejny etap to formowanie
„kichy” na prawidle, którym by³
drewniany klocek w kszta³cie
koñskiej szyi. Chodzi³o o to, ¿eby
„kicha” by³a g³adka, nie mia³a
¿adnych guzów czy nierównoœci,
które mog³yby potem obcieraæ
szyjê konia.

P³ótno lniane pan Feliks kupo-
wa³ na gie³dzie w Rzeszowie od
„bab” spod Sanoka, a potem w
Stomilu, takie jakiego u¿ywano
do produkcji opon.

Do wypchania „kichy” obo-
wi¹zkowo u¿ywano œwiñskiej
szczeciny. Teraz rymarze oszukuj¹
– mówi pan Feliks – daj¹ odrobinê
szczeciny, a resztê waty, albo we³ny.
To nie zdaje egzaminu, zbija siê i po
roku, albo dwóch chom¹to nie nada-
je siê do u¿ytku.

Podk³ad wypychano s³om¹. Szy-
³o siê niæmi rymarskimi albo szew-
skimi. Smo³ê szewsk¹ Feliks Mal-
ski kupowa³ w Rzeszowie.

Ci co w mieœcie robi¹, robi¹ b³¹d –

mówi – przyszywaj¹ skórê razem z
p³ótnem, to siê potem przesuwa, szew
gryzie konia i robi rany. Teraz robi¹
wszystko maszynowo i nie chce im siê
tego robiæ jak nale¿y.

Pan Feliks wykonywa³ trzy ro-
dzaje chom¹t: jedne mia³y mo-
siê¿ne koniki, a na kapie guziki –
zazwyczaj piêæ, ale na ¿yczenie
mo¿na by³o naszyæ siedem albo
dziewiêæ. Drugi rodzaj mia³ ko-
niki wyrzeŸbione z drewna, a trze-
ci – tzw. kryte z kap¹ bez koni-
ków. Ch³opi woleli takie, bo jak koñ
siê tarza³, to konika utr¹ci³, a tak, to
siê najwy¿ej chom¹to przekrêci³o –
ocenia pan Feliks.

Chom¹to z konikami koszto-
wa³o na ówczesne pieni¹dze oko-
³o 5 tys. z³. Obecnie by³oby to
oko³o 500 z³, z czego po³owê kosz-
towa³by materia³.

Najlepsza skóra to by³a tzw.
skóra juchtowa. Po namoczeniu
mo¿na j¹ by³o formowaæ jak cia-
sto. Teraz niektórzy tak robi¹, ¿e skórê
z cielêcia odwróc¹ sierœci¹ do œrodka i
z tego robi¹ kichê – mówi pan Feliks.
Myœmy tak nie robili, bo w tym to siê
moment robactwa naroi i to siê do
niczego nie bêdzie nadawaæ.

Rymarstwo nie by³o jedynym
zajêciem Feliksa Malskiego. Na co
dzieñ pracowa³ w swoim gospo-
darstwie, a rymarstwem trudni³
siê od jesieni do wiosny. Zamó-

wieñ by³o tak du¿o, ¿e pracowa³
codziennie od rana do pó³nocy.
Wolne robi³ sobie tylko w niedzie-
le i œwiêta koœcielne. Klienci przy-
je¿d¿ali z wiosek po³o¿onych w

1 W³aœciwie rasa lipicañska – to niezbyt du¿e, raczej masywne konie o zwiêz³ej budowie i
wysoko osadzonej, silnie umiêœnionej szyi. Nazwa wywodzi siê od miejscowoœci Lipica w
S³owenii. Rasa powsta³a z rodzimych koni Karster krzy¿owanych z koñmi hiszpañskimi i
neapolitañskimi. Lipicany osi¹gaj¹ w k³êbie 148-160 cm, umaszczenie: siwe, rzadziej kare
i gniade, charakteryzuj¹ siê zwart¹ budow¹, silnie umiêœnionym zadem i mocnymi koñ-
czynami. Lipicany to konie ³agodne, pos³uszne, bardzo pracowite i przyjaŸnie nastawione.

promieniu 20-30 km od Zago-
rzyc, a zdarza³o siê, ¿e trafiali siê
i z okolic £añcuta.

Gin¹cy zawód
Kiedyœ rymarzy w okolicy by³o

wiêcej. Niedaleko mieszka³ Win-
centy Dar³ak, te¿ samouk, w By-
strzycy – Bukowski, który uczy³ siê
fachu u Wojciecha Malskiego.
Byli rzemieœlnicy specjalizuj¹cy siê
w wykonywaniu lejcy i innych czê-
œci uprzê¿y. Pan Feliks ostatnie
chom¹to zrobi³ piêæ lat temu.
Dziœ nikogo, poza etnografami,
jego fach nie interesuje. Dziadek
mnie wrobi³ w to rymarstwo. Lepiej
by³o do szko³y iœæ, albo do jakiej robo-
ty. Dobrze ¿e z gospodarstwa jest ren-
cina, bo teraz nie ma co robiæ, wszyst-
ko „zdziadowa³o” – mówi z ¿alem w
g³osie.

Z lepszych czasów zosta³o mu
jeszcze ze dwadzieœcia skór. Spód-
nicy z tego nie uszyje – mówi, ale toreb-
kê mo¿na by zrobiæ. Mo¿e zrobi jesz-
cze z nich chom¹to na jakimœ po-
kazie w parku etnograficznym…
albo zjedz¹ je robaki – koñczy.

(b)

Koñskie prawid³o s³u¿y³o do uformowania
„kichy”.
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Uczniowie opanowuj¹c role
poznali wiele nowych s³ów i zwro-
tów zwi¹zanych z postaci¹ tego
wielkiego darczyñcy, jego dobro-
ci¹, bezinteresownoœci¹. Wzrasta
odpowiedzialnoœæ rodziców i
dojrza³oœæ uczniów. W trosce o
w³asn¹ przysz³oœæ, uczniowie
chêtnie ucz¹ siê tekstów w jêzyku
angielskim, aby w przysz³oœci
³atwiej znaleŸæ siê w tzw. wielkim
œwiecie.

We wtorek, 6 grudnia Œw.Mi-
kolaj nawiedzi³ Zespó³ Szkó³
w Górze Ropczyckiej. Najpierw
spotka³ siê z dzieæmi w przedszko-
lu, a nastêpnie, w sali gimnastycz-
nej, z uczniami i nauczycielami
Szko³y Podstawowej.

Œw. Miko³aj
w Górze

Ropczyckiej

I TY MO¯ESZ ZOSTAÆ
ŒWIÊTYM MIKO£AJEM
7 grudnia 2011 r. uczniowie klas IV i V przygotowali przedstawienie miko³ajkowe pt.
„When Santa got stuck up the chimney”. Podobnie jak w roku ubieg³ym jego treœæ
przekazano zebranym w jêzyku angielskim.

Treœæ przedstawienia w jêzyku
polskim mo¿na uj¹æ stosownym
wierszem:
Przychodzi do starszych dzieci,
A tak¿e do tych najm³odszych
Chocia¿ o mi³ym prezencie
To czasem marz¹ doroœli.
Jak dostanie siê Miko³aj
Do domu, chocia¿ drzwi zamkniête?
On jest œwiêty, wszystko mo¿e
Ró¿ne tego s¹ koncepcje.
Mówi¹, ¿e przybywa do nas

Saniami z mroŸnej Laponii.
Inni znowu powiadaj¹,
Ze dostaje siê przez komin.
Nie boi siê psa groŸnego
I dzielne ma renifery,
Które przez pola zmro¿one
Wioz¹ go pod nasze strzechy
No, mo¿e tak niedok³adnie,
Dzisiaj w chatach nie mieszkamy,
Choæ ¿yjemy nowoczeœnie
To na niego wci¹¿ czekamy.

Ile¿ przepiêknych dawnych
zwyczajów odesz³o w zapomnie-
nie. Z powag¹ traktowane kiedyœ
dni œw. Katarzyny, œw. Andrzeja,
œw. £ucji zdaj¹ siê odchodziæ w
niepamiêæ. Tylko ulubieniec dzie-
ci i… doros³ych dobroduszny bi-
skup z Miry nie traci na popular-
noœci.

Przedstawienie w jêzyku angiel-
skim zaprezentowane przez m³o-
dych artystów SP w Kawêczynie
posiada niepodwa¿alne walory
edukacyjne oraz wychowawcze.
Uczy przede wszystkim ofiarno-
œci, dobroci i wra¿liwoœci na po-
trzeby bliŸniego. „B¹dŸ dobrym i
czyñ dobro” - przypomina znane
powiedzenie.

Piêkna dekoracja, ciekawe re-
kwizyty, pomys³owe stroje, nie-
odzowny Œwiêty Miko³aj, przemi-
li aktorzy – wszystko prezentowa-
³o siê niepowtarzalnie. Œwiêtego
Miko³aja wspiera³a firma Reha-
bilitacja Feniks, p. Anny Malskiej,
Góra Ropczycka 1. Uczniowie SP
Kawêczyn serdecznie dziêkuj¹ jej
za „s³odki upominek”.

Tekst i zdjêcia M. Czapka-Król

Pochodz¹ one ze zbiorów
pana Grzegorza Dudziaka, który
jest kolekcjonerem starych, zabyt-
kowych sprzêtów. Posiada  w swo-
ich zbiorach nie tylko aparaty,

Zaproszenie
na wystawê

ale równie¿ lampy , radia, wagi,
szafy. Na wystawie podziwiaæ
mo¿na aparaty z ró¿nych czasów.
Najstarsze z nich tzw. skrzynko-
we pochodz¹ z lat 30-tych ubie-
g³ego wieku i w niczym nie przy-
pominaj¹ dzisiejszych aparatów
cyfrowych.

Oprócz aparatów na wystawie
znalaz³y siê te¿ ró¿ne akcesoria
fotograficzne takie jak: lampy,
œwiat³omierze, obiektywy, futera-
³y .Ciekawostk¹ jest gilotyna fo-
tograficzna, która s³u¿y³a do ob-

cinania zdjêæ oraz powiêkszalnik
do zdjêæ. Sprzêty te mimo zna-
cz¹cego up³ywu czasu s¹ spraw-
ne do dziœ.

Przy okazji tej wystawy prosimy
o przynoszenie do biblioteki sta-
rych fotografii. Powstaje tu bo-
wiem kolekcja zdjêæ, które doku-
mentuj¹ ró¿ne wydarzenia z na-
szej miejscowoœci. Jej celem jest
ukazanie zmian , jakie zasz³y na
przestrzeni wieków w naszym oto-
czeniu.

J.S.

Biblioteka Publiczna

w Borku Wielkim

zaprasza na wystawê

aparatów

fotograficznych.
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We wtorek 22 listopada 2011
roku spore grono (32.osoby) m³o-
dzie¿y ZSZ im. prof. Karola Olszew-
skiego w Sêdziszowie M³p. uczest-
niczy³o w projekcie edukacyjnym
„¯ywe Muzeum”, którego celem
by³o popularyzowanie najnowszej
historii Polski zwi¹zanej z dziejami
NSZZ „Solidarnoœæ”, szczególnie w
okresie stanu wojennego, budowa-
nie poczucia dumy i to¿samoœci na-
rodowej w kontekœcie historii na-
rodów europejskich, upowszech-
nienie znajomoœci miejsc historycz-
nych zwi¹zanych z lokaln¹ spo³ecz-
noœci¹, prezentowanie treœci histo-
rycznych w nowoczesnej formie,

rozbudzanie postaw dociekliwoœci
poznawczej.

Nasza grupa pod opiek¹ profe-
sorów Jana Flisaka, Teresy Koszeli,
Renaty Bia³ek i Andrzeja Ko³odzie-
ja porusza³a siê po terenie Rzeszo-
wa i najbli¿szej okolicy korzystaj¹c
z mapek z naniesionymi miejscami
wydarzeñ stanu wojennego. Wy-
znaczona trasa wiod³a od Instytu-
tu Pamiêci Narodowej przy ul. Szo-
pena do Zak³adu Karnego w Za³ê-
¿u, nastêpnie do bramy g³ównej
WSK przy ul. Hetmañskiej, do
obecnej siedziby Regionu Rzeszow-
skiego NSZZ „Solidarnoœæ” i tabli-
cy A. Matuszczaka na ul. A. Ma-

tuszczaka, do Sanktuarium MB Sa-
letyñskiej, patronki ludzi pracy
przed pomnik b³. ks. Jerzego Po-
pie³uszki, do koœcio³a farnego i
domu katechetycznego, pod po-
mnik Tadeusza Koœciuszki na rze-
szowskim rynku (zajêcia odby³y siê
te¿ w sali PTTK w Rzeszowie), by
wreszcie zakoñczyæ wêdrówkê w
siedzibie IPN na ul. Szopena. Na
ka¿dym punkcie spotykaliœmy siê z
uczestnikami wydarzeñ historycz-
nych z 13 grudnia1981 roku, któ-
rzy w bardzo zajmuj¹cy sposób
opowiadali o swej dzia³alnoœci, prze-
¿yciach i doznawanych cierpie-
niach w okresie nocy stanu wojen-

Do wykonania modelu czêœæ
elementów wyposa¿enia zakupi³
w sklepie internetowym.

Na uwagê zas³uguje tutaj po-
mys³owoœæ ucznia, który do wy-
konania frezarki wykorzysta³
równie¿ czêœci dostêpne w domu
np. stare p³yty wiórowe, prowad-
nice od szuflad, œruby, wkrêty
oraz star¹ szlifierkê jako elektrow-
rzeciono.

Uk³ad napêdowy zosta³ oparty
na trzech silnikach krokowych,
które napêdzaj¹ posuwy frezarki
w trzech osiach x, y i z. Sterowa-
nie frezarki odbywa siê poprzez
komputer wyposa¿ony w specjali-
styczne oprogramowanie CAD/
CAM. Model ten zosta³ równie¿
wyposa¿ony miêdzy innymi w uk³ad
elektroniczny informuj¹cy o pra-

cy urz¹dzenia, czujnik ustawienia
narzêdzia oraz system bezpieczeñ-
stwa w sk³ad którego wchodz¹
wy³¹czniki krañcowe i przycisk
bezpieczeñstwa tzw. reset.

Model ten bêdzie sukcesywnie
modernizowany i dostosowywa-
ny do potrzeb, miêdzy innymi
zostanie wyposa¿ony w uk³ad
odci¹gaj¹cy wióra.

Za pomys³ i wk³ad pracy w³o¿o-
ny w budowê frezarki, uczeñ zo-
sta³ nagrodzony przez dyrektora
szko³y.

Warto podkreœliæ, ¿e ceny naj-
dro¿szych frezarek wynosz¹ na-
wet do kilkuset tysiêcy z³otych i
s¹ one obs³ugiwane przez specja-
listów z dziedziny mechaniki i in-
formatyki.

Jerzy Marchlik

Nasi reprezentanci co prawda
nie zdobyli g³ównych nagród, ale
ich wystêpy zosta³y zauwa¿one i
docenione przez komisjê kon-
kursow¹, której przewodniczy³a
znana rzeszowska aktorka Jolan-
ta Nord. W m³odszej grupie wie-
kowej wyró¿nienia w swoich ka-
tegoriach zdobyli wszyscy nasi re-
prezentanci, zaœ w starszej gru-
pie taki sam sukces osi¹gnê³a
Daria D¹browska.

Gratulujemy.

W Olszewskim pamiêtaj¹
o 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego
„Jestem ¿ywym muzeum, mo¿ecie mnie dotkn¹æ”, mówi³ Stanis³aw Alot, jeden
z internowanych w 1981 roku, do uczniów ZSZ im. prof. Karola Olszewskiego
w Sêdziszowie M³p. podczas realizacji projektu edukacyjnego „¯ywe Muzeum”,
w którym 22 listopada uczestniczy³a m³odzie¿ sêdziszowskiego technikum. Projektu
zorganizowanego przez NSZZ „Solidarnoœæ” Region Rzeszowski, Instytut Pamiêci Naro-
dowej Oddzia³ w Rzeszowie oraz Miêdzyzak³adow¹ Komisjê Oœwiaty i Wychowania NSZZ
„Solidarnoœæ” w Rzeszowie.

nego. M³odzie¿ mog³a zobaczyæ
ciekawe wystawy, wzi¹æ do rêki au-
tentyczne dokumenty, ulotki,
znaczki poczty podziemnej. W
domu katechetycznym co odwa¿-
niejsi drukowali technik¹ sitodru-
ku plakat „¯ywego Muzeum”. Na
ka¿dym punkcie uczestnicy uzyski-
wali piecz¹tki (litery z napisu „Stan
Wojenny”), przybijane na ich map-
kach. Uda³o nam siê zebraæ siedem
literek, dziêki czemu weŸmiemy
udzia³ w losowaniu nagród. Ewen-
tualne nagrody bêd¹ wrêczane 13
grudnia w Filharmonii Rzeszow-
skiej.

Jan Flisak

M³ody geniusz
Uczeñ Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Sê-
dziszowie M³p. z klasy III technikum me-
chanicznego o specjalnoœci obrabiarki ste-
rowane numerycznie Pawe³ Brzostowski
w ramach rozwijania swoich zaintereso-
wañ zaprojektowa³ i wykona³ samodziel-
nie model frezarki sterowanej numerycz-
nie.

Literatura i dzieci
W dn.28-29. listopada 2011 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odby³y siê
eliminacje fina³owe „Podkarpackiego Konkursu Literatura i Dzieci – Trzy magiczne
s³owa proszê, dziêkujê, przepraszam”.

Do fina³owego konkursu
zakwalifikowa³a siê liczna ekipa

z naszej gminy,
wy³oniona w eliminacjach

œrodowiskowych i rejonowych:
W I kategorii wiekowej: Katarzyna Kieba³a
z Krzywej (recytacja) oraz Jakub Kobiera
i Wiktoria Œwider z SP 2 Sêdziszów M³p. (pio-
senka).
W II kategorii wiekowej: Daria D¹browska
z SP 3 Sêdziszów M³p. (recytacja) oraz Karo-
lina Dzik z Krzywej (piosenka) .
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Z zajêæ dodatkowych, realizo-
wanych w szko³ach w ramach
projektu, skorzysta ponad sied-
miuset uczniów klas I-III.

Wniosek o œrodki na realizacjê
zadania z³o¿ony zosta³ jeszcze w
ubieg³ym roku szkolnym. Na eta-
pie wstêpnym w ka¿dej z 14 szkó³
podstawowych zosta³y powo³ane
zespo³y nauczycieli, które dokona-
³y diagnozy uczniów w odniesieniu
do ich potrzeb w zakresie trudno-
œci w uczeniu siê b¹dŸ szczególnych
predyspozycji i zainteresowañ. Ze-
spo³y ocenia³y osi¹gniêcia eduka-
cyjne i zachowania uczniów na
podstawie informacji o gotowoœci
szkolnej, analizy prac pisemnych,
wywiadu z wychowawc¹ klasy, ob-
serwacji dziecka podczas pracy,
rozmowy z nim, itp.

W bie¿¹cym roku szkolnym, na
podstawie diagnozy, dokonano
rekrutacji do grup zajêciowych
zgodnie ze stwierdzonymi potrze-
bami b¹dŸ predyspozycjami.

Na potrzeby projektu zatrud-
niono ponad piêædziesiêciu tre-
nerów. Czêœciowo s¹ to nauczy-
ciele ucz¹cy w szko³ach, a ponad-
to specjaliœci w zakresie psycho-
logii, logopedii, gimnastyki korek-
cyjnej instruktorzy tañca, teatral-
ni, zajêæ plastycznych.

Zajêcia realizowane bêd¹ w ci¹-
gu jednego roku szkolnego w wy-
miarze co najmniej 30 godz.

Wartoœæ projektu dla wszyst-
kich szkó³ wynosi 479 671,20 z³.
Œrodki te przeznaczone zostan¹
na doposa¿enie placówek w
sprzêt niezbêdny do realizacji
projektu oraz wynagrodzenie
trenerów. Ponadto uczestnicy
projektu wezm¹ udzia³ w wyciecz-
kach edukacyjnych do Filharmo-
nii i Teatru „Maska” w Rzeszowie,
Muzeum Techniki i In¿ynierii
Miejskiej i ZOO w Krakowie, „Ar-
boretum” w Bolestraszycach, So-
liny, £añcuta i in.

(-)

W spotkaniu, bêd¹cym podsu-
mowaniem projektu, wziêli udzia³
specjaliœci z dziedziny etnologii,
badacze terenowi oraz inne oso-
by zaanga¿owane w jego realiza-
cjê.

Sêdziszowski oœrodek kultury
reprezentowali dyrektor Kazi-
mierz Popielarz oraz instruktor
Wioletta Czapka.

Podczas spotkania zaprezento-
wano najciekawsze materia³y et-
nograficzne: wywiady, fotografie
– zebrane podczas obozów na-
ukowych, które odby³y siê na te-
renie powiatu ropczycko-sêdzi-
szowskiego.

Przewidziana by³a ponadto de-
gustacja regionalnych potraw,

przygotowanych przez gospody-
nie z Nockowej. Na skrzypcach
przygrywa³ Kazimierz Marcinek
– ludowy muzykant z Nockowej.
Gwoli ciekawoœci warto dodaæ,
¿e spotkanie odby³o siê w dwor-
ku z Sêdziszowa M³p., znajduj¹-

„ZRÓD£A KULTURY LUDOWEJ PUSZCZY SANDOMIERSKIEJ
– Ropczyckie” – podsumowanie projektu
15 grudnia w Muzeum Kultury Ludowej
w Kolbuszowej odby³a siê prezentacja re-
zultatów badañ terenowych, prowadzo-
nych w ramach projektu „ZRÓD£A KULTU-
RY LUDOWEJ PUSZCZY SANDOMIERSKIEJ
– Ropczyckie”.

Dworek z Sêdziszowa, znajduj¹cy siê w kolbuszowskim skansenie. Fot. wikipedia

Badania terenowe w Kamionce. Na zdjêciu Jan
Marek, d³ugoletni skrzypek kapeli ludowej
dzia³aj¹cej przy sêdziszowskim MGOK.

Fot. D. Dr¹g

cym siê w kolbuszowskim skanse-
nie.

Materia³y etnograficzne, zebra-
ne w ramach projektu na terenie
gminy Sêdziszów M³p. sukcesyw-
nie prezentujemy na ³amach Biu-
letynu Sêdziszowskiego.

Projekt zosta³ do-
finansowany ze
œrodków Ministra
Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego w ramach Programu
„Dziedzictwo kulturowe”; Priorytet: „Kultu-
ra Ludowa”.

Indywidualizacja nauczania
– optymalny rozwój ucznia

W bie¿¹cym roku szkolnym wszystkie szko³y
podstawowe w gminie Sêdziszów M³p. objê-
te zosta³y projektem edukacyjnym pod
nazw¹ Indywidualizacja nauczania – opty-
malny rozwój ucznia. Projekt finansowany
jest z Europejskiego Funduszu Spo³eczne-
go Systemu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.

Zajêcia teatralne w Szkole Podstawowej nr 3 prowadzi aktor Teatru Maska Henryk Hryniewicki.
Fot. B. Czapka

´

´
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Tematyka sejmiku przygotowa-
nego w bie¿¹cym roku szkolnym
wyda³a siê oczywist¹ – bowiem
rok 2011 zosta³ og³oszony przez
Zgromadzenie Ogólne ONZ
Miêdzynarodowym Rokiem La-
sów oraz Miêdzynarodowym Ro-
kiem Chemii. W œlad za tym Sejm
Rzeczpospolitej Polskiej 3 grud-
nia 2010 roku wyda³ uchwa³ê „W
setn¹ rocznicê przyznania Marii
Sk³odowskiej-Curie Nagrody No-
bla w dziedzinie chemii, za odkry-
cie nowych pierwiastków polonu
i radu, Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej postanawia oddaæ ho³d
jednemu z najwybitniejszych na-
ukowców naszych czasów, które-
go prze³omowe odkrycia przyczy-
ni³y siê do œwiatowego rozwoju
nauki” i og³osi³ rok 2011 – Ro-
kiem Marii Sk³odowskiej-Curie.

Uczniowie w przygotowanych
i zaprezentowanych wyst¹pie-
niach przedstawili niezwyk³e fak-
ty z ¿yciorysu tej polskiej uczo-
nej, która wci¹¿ pozostaje niekwe-
stionowanym autorytetem na-
ukowym wszech czasów i jedyn¹
kobiet¹ wœród czteroosobowego
grona naukowców na œwiecie,
którzy dwukrotnie zostali uhono-
rowani nagrod¹ Nobla. Ponad-

to zwrócili uwagê jak wa¿n¹ rolê
dla w³aœciwego funkcjonowania
¿ycia na ziemi i zachowania rów-
nowagi w przyrodzie odgrywaj¹
zasoby leœne i w³aœciwa gospodar-
ka nimi.

Z zaproszenia organizatorów
skorzysta³o liczne grono goœci
- Pan Alfred Ku³ak – Dyrektor

Wydzia³u Rolnictwa Leœnictwa

XI Sejmik Naukowy
w Liceum Ogólnokszta³c¹cym
im. ks. Piotra Skargi
w Sêdziszowie M³p.

2 grudnia 2011r. w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p.
odby³ siê kolejny sejmik naukowy pt. „Rok 2011 – Rokiem Marii Sk³odowskiej-Curie
i Rokiem Lasów” przygotowany przez uczniów zainteresowanych poszerzaniem wiedzy
i umiejêtnoœci z zakresu nauk przyrodniczych.

i Ochrony Œrodowiska w Staro-
stwie Powiatowym w Ropczy-
cach

- grupy uczniowskie z nauczycie-
lami przedmiotów przyrodni-
czych z gimnazjów

- p. Ma³gorzata Mielniczuk z
Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.

- p. Agata Subczak z Gimnazjum
w ZS w Gnojnicy Woli

- p. Urszula Czó³no z Gimna-
zjum nr 1 w Ropczycach

- p. Bernadeta G¹sior z Gimna-
zjum w Wielopolu Skrzyñskim

- p. Grzegorz Wiktor z Gimna-
zjum w Kamionce

Przedstawiciele szkó³ ponadgim-
nazjalnych

- p. Katarzyna Piêkoœ z ZS w
Ropczycach wraz z uczniami

- p. Barbara Jab³oñska z ZSZ w
Sêdziszowie M³p. z uczniami

- p. Bogus³aw Wojnowski z ZS
Agro-Tech. z Ropczyc z uczniami

Dyrektor szko³y Lucyna Doro-
ba podziêkowa³a uczniom i or-
ganizatorom p. Annie Maræ – na-
uczycielowi biologii, p. Iwonie Flis
– nauczycielowi geografii oraz
Halinie Szeli i Grzegorzowi Pa-
chowi - nauczycielom chemii za
przygotowanie kolejnego sejmi-
ku.

Po zakoñczeniu prezentacji
uczniowskich g³os zabra³ p. Alfred
Ku³ak przybli¿aj¹c zebranym za-
gadnienia dotycz¹ce zagospoda-
rowania i ochrony zasobów le-
œnych na terenie powiatu. Po-
dziêkowa³ nauczycielom za pro-
wadzenie wœród uczniów eduka-
cji ekologicznej. Zachêca³ do
kontynuowania tego typu spo-
tkañ, wspominaj¹c pierwszy sej-
mik z 2002 roku, w którym tak¿e
uczestniczy³.

Organizatorzy
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Dziœ nieod³¹cznym atrybutem
œwi¹tecznym jest strojna choinka,
która przyby³a do Polski na prze-
³omie XVIII i XIX w.; w Niem-
czech znana ju¿ by³a w wieku XV.
Najpierw trafi³a do domów
mieszczan i do dworów szlachec-
kich, a pod wiejskie strzechy – w
dwudziestoleciu miêdzywojen-
nym.

Przed wiekami zielona ga³¹z-
ka towarzyszy³a ró¿nym obrzê-
dom jako symbol ¿ycia, zdrowia
i wszelkich si³ witalnych. W na-
szym kraju praktykowany by³ nie-
gdyœ ciekawy zwyczaj wrêczania
dzieciom ga³¹zek drzew szpilko-
wych z przytwierdzonymi ja-
b³uszkami, orzechami, ciastkami.
W okresie œwi¹tecznym zieleñ
zdobi³a te¿ odrzwia budynków,
bramy i p³oty, chroni¹c równo-
czeœnie dobytek przed dzia³a-
niem si³ nieczystych. Podobne
znaczenie mia³y umieszczane na
zewn¹trz domów pêki jemio³y i
ostrokrzewu. Nad sto³ami wigi-
lijnymi wieszano rozwidlone ga-
³êzie jod³y lub œwierka. W naszych
stronach czêsto rozpinano je na
drewnianych obrêczach i przy-
strajano jab³kami, orzechami,
³añcuszkami ze s³omy, gwiazdka-
mi wyciêtymi z papieru lub op³at-
ków. Ca³oœæ nazywano: pod³aŸ-
niczk¹, pod³azem, wiech¹, sa-
dem, rajskim lub bo¿ym drzew-
kiem.

Ten typowo œwi¹teczny ele-
ment wystroju sprawiæ mia³, i¿ w
nadchodz¹cym roku wszyscy do-
mownicy bêd¹ zdrowi, zadowo-
leni i szczêœliwi. Nie zagro¿¹ im
¿adne uroki, z³e spojrzenia ani
czary. Obsypanie takiego „sadu”
ziarnem i sieczk¹ wró¿y³o udane
plony zbó¿. Piêkno przybrania
mia³o wzmagaæ przysz³y dostatek
i powodzenie w gospodarstwie.
Przez kolejne dni i tygodnie ozdo-
by te by³y bacznie obserwowane.
Jeœli np. ig³y wczeœnie siê obsypy-
wa³y, gwiazdki opada³y, a jab³ka
te¿ nie wytrzymywa³y próby cza-
su, uznawano to za znak ze
wszech miar niekorzystny. Na
szwank mog³o byæ nara¿one
zdrowie mieszkañców, zgoda w
rodzinie, zaœ u m³odych – brak
powodzenia. Jeœli przybywaj¹cy w

goœcinê m³odzian usiad³ pod
urokliwym „sadem” i usi³owa³ ze-
rwaæ zeñ jab³ko lub orzech, dawa³
w ten sposób wyraz zaintereso-
wania zamieszkuj¹c¹ w tym domu
dziewczyn¹. Brak protestu z jej
strony oznacza³ wzajemnoœæ
uczuæ.

Po pewnym czasie nawet naj-
wspanialsza pod³aŸniczka traci³a
swój wdziêk. Przezorny gospo-
darz nie pozbywa³ siê jej ot tak.
Cudowne szcz¹tki przechowywa³
pieczo³owicie, by w razie potrze-
by wykorzystaæ je jako antidotum
przeciw chorobom i „z³ym
oczom”.

Ta œwi¹teczna ozdoba uchodzi
za poprzedniczkê popularnej
obecnie choinki, któr¹ w tutej-
szych stronach nazywano po pro-
stu drzewkiem. Preferowano po-
wszechnie rosn¹ce jode³ki, uzna-
j¹c œwierki za bardziej poœlednie.
Zwyczaj nakazywa³, aby wypra-
wiaæ siê po nie o szarej godzinie,
cichaczem i po kryjomu. Zacho-
wanie takie mia³o swoisty, rytual-
ny charakter, wzmagaj¹c niezwy-
k³e w³aœciwoœci choinki. Las uzna-
wany by³ bowiem za inny, tajem-
niczy, nape³niony nieziemskimi
mocami œwiat.

Dawniej drzewka ubierano
podobnie jak niegdysiejsze pod-
³aŸniczki. Z czasem pojawia³y siê
na nich szklane wisiorki i bañki

(bombki), anio³y, motyle, pier-
niczki o ró¿nych kszta³tach, cu-
kierki, wymyœlne ³añcuchy, w³osy
anielskie.

Nieznany jest dok³adny rodo-
wód choinek. Zwyczaj ich usta-
wiania nawi¹zuje byæ mo¿e do
adwentowych zielonych drzewek
umieszczonych u wejœæ do koœcio-
³ów.

Warto jeszcze wspomnieæ o
symbolicznym znaczeniu œwiat³a
– „œwiat³oœci œwiata”; kiedyœ roz-
poczêcie poœniku poprzedzano
zapalaniem œwieczek przymoco-
wanych do ga³¹zek metalowymi
„¿abkami”. Rdzennie polski jest
zwyczaj przystrajania mieszkañ
gwiazdkami wyciêtymi z koloro-
wych op³atków oraz wykonany-
mi z nich kulistymi „œwiatami”. Te
misterne cacka znane ju¿ by³y w
XVII w.; wspomina o nich H. Sien-
kiewicz w swej „Trylogii”. Zwykle
obwieszano nimi ca³e tragarze.
Przed œwiêtami odnawiano rów-
nie¿ popularne niegdyœ u nas tzw.
paj¹ki – wykonane z piórek, bi-
bu³ek, koralików i przyciêtej s³o-
my. Równie¿ i ten rodzaj ozdoby
posiada³ wymown¹ treœæ obrzê-
dow¹, ochraniaj¹c mieszkañców
przed wszelakim z³em tego œwia-
ta, zapewniaj¹c bezpieczeñstwo
i Bo¿¹ opiekê. Nawet sianko ze
sto³u wigilijnego traktowano wy-
j¹tkowo:

Œwi¹teczny wystrój
– nie tylko na paradê

Choæ Bo¿e Narodzenie nie zawsze bia³e bywa,
Raduje ludzkie serca Wielka Dobra Nowina.
Rozœwietlaj¹ siê blaskiem d³ugie, szare wieczory,
P³on¹ z niezwyk³¹ moc¹ proste domostw ozdoby.

O siano, siano, kwiecie drogi,
¯e siê na tobie k³adzie Bóg ubogi!
O siano, siano, o nieprzep³acone!
Godne byœ by³o w raju pokoszone!

(dawna kolêda)

Po zakoñczeniu okresu œwi¹-
tecznego, podobnie jak choinkê,
nale¿a³o je spaliæ.

Ustawione w k¹tach izby sno-
py zbó¿ by³y nie tylko malowni-
czym elementem wystroju. Za
spraw¹ Bo¿ej Dzieciny obecnoœæ
ich gwarantowa³a udane, przy-
sz³e plony.

Niegdyœ ka¿da niemal czynnoœæ
nacechowana by³a niezwyk³oœci¹.
Ludzie wierzyli, ¿e jeœli postêpo-
waæ bêd¹ wg uœwiêconej tradycji
i zgodnie z prawami Boskimi,
wówczas spodziewaæ siê mogê
godnego ¿ycia.

Niech nas cieszy widok miasta,
Niech nas cieszy widok wioski,
Drzewa, œnieg i wiatr.
I niczyja, tylko w³asna,
Ziemia nasza, zagon ch³opski,
Ksi¹¿ka, chleb i kwiat …

(Zygmunt Durski)

Tekst i ilustracja
Maria Wilczok
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W po³owie listopada zakoñczyli rundê je-
sienn¹ pi³karze z naszej gminy. Niestety nie
by³a ona pomyœlna dla zawodników sêdzi-
szowskiej Lechii. W 15 meczach zanotowali
7 zwyciêstw, 3 remisy i a¿ 5 pora¿ek, co z³o-
¿y³o siê na 24 punkty i 5. miejsce w tabeli
dêbickiej „okrêgówki”. W³¹czenie siê do
walki o awans bêdzie bardzo trudne, o ile
nie niemo¿liwe, zwa¿ywszy, ¿e na czele tabe-
li usadowi³a siê ekipa Kolbuszowianki. Trud-
no przypuszczaæ, by odwieczny rywali Le-
chii roztrwoni³ przewagê, wywalczon¹ jesie-
ni¹. Sêdziszowianom zabrak³o przede wszyst-
kim skutecznoœci i stabilnej formy. Analiza
wyników Lechii niestety optymizmem nie na-
pawa, bowiem z dru¿ynami z górnej po³ów-
ki tabeli zdoby³a zaledwie 2 (sic!) punkty,
po remisach z B³êkitnymi Ropczyce i Pogó-
rzem Wielopole Skrz., a pozosta³e 22 pkt.
uzyska³a w meczach z dru¿ynami z miejsc 9-
16.

Minimaln¹ satysfakcj¹ mo¿e byæ fakt, ¿e
jednak w tabeli Lechia plasuje siê o „oczko”
wy¿ej ni¿ rywal zza miedzy czyli B³êkitni Rop-
czyce.

Klasa O Dêbica

29.10. Sokó³ Kolbuszowa Dln. – Lechia 2:0
5.11. Lechia – Victoria Czermin 1:2
11.11. LKS Nagoszyn – Lechia 1:0
13.11. Lechia – Monis Bielowy 1:0

1. Kolbuszowianka 15 35 11 2 2 40-13
2. LKS Nagoszyn 15 30 9 3 3 27-11
3. Pogórze Wielopole Skrz. 15 25 7 4 4 20-16
4. Victoria Czermin 15 24 7 3 5 21-17
5. Lechia Sêdziszów M³p. 15 24 7 3 5 17-12
6. B³êkitni Ropczyce 15 23 6 5 4 21-7
7. Sokó³ Kolb. Dln. 15 23 6 5 4 19-13
8. Wis³ok Wiœniowa 15 23 7 2 6 20-18
9. Rani¿ovia Rani¿ów 15 22 6 4 5 24-19
10. Chemik Pustków 15 20 6 2 7 16-21
11. Start Wola Mielecka 15 19 5 4 6 26-31
12. Czarnovia Czarna 15 18 6 0 9 20-37
13. Zryw Dzikowiec 15 17 3 8 4 16-15
14. Monis Bielowy 15 13 4 1 10 16-33
15. Ikarus-Sokó³ Malinie 15 11 3 2 10 14-35
16. Stal II Mielec 15 7 1 4 10 15-34

Klasa A Dêbica

Miejsce na podium na koniec rundy za-
gwarantowali sobie pi³karze Soko³a Krzywa.
Na tym, ¿e nie jest ono wy¿sze zawa¿y³y wyni-
ki ostatnich kolejek i pora¿ki z s¹siadami z
tabeli: Kaskad¹ Kamionka i liderem z Brzost-
ka. K³os Kawêczyn ulokowa³ siê w œrodku ta-
beli. Bli¿ej mu do czo³ówki ni¿ do dolnych
rejonów tabeli, gdzie z kolei plasuje siê Bor-

kovia. Dwa zwyciêstwa pod koniec rundy
napawaj¹ optymizmem przed rund¹ wio-
senn¹.

30.10. Borkovia – Stra¿ak Lubzina 0:1 Baszta Zawada – K³os
Kawêczyn 2:1 Strzelec Frysztak – Sokó³ Krzywa 2:2

6.11. Sokó³ Krzywa – LKS £êki Górne 1:0 K³os – Kamieniarz
Golemki 5:0 LKS BrzeŸnica – Borkovia 2:4

11.11. Borowiec Straszêcin – K³os Kawêczyn 4:0 Sokó³ – Kaska-
da Kamionka 0:1

13.11. Brzostowianka – Sokó³ 2:0 K³os – Strzelec Frysztak 2:0
Victoria Ocieka – Borkovia 2:3

19.11. Borkovia – LKS Pustków 1:7 (mecz zaleg³y z 11.11, kie-
dy nie zosta³ rozegrany ze wzglêdu na brak sêdziów)

1. Brzostowianka 15 37 12 1 2 30-12
2. Kaskada Kamionka 15 35 11 2 2 50-11
3. Sokó³ Krzywa 15 29 9 2 4 25-14
4. LKS £opuchowa 15 27 8 3 4 30-16
5. LKS Pustków 15 26 8 2 5 39-24
6. LKS G³owaczowa 15 26 8 2 5 33-16
7. Borowiec Straszêcin 15 25 8 1 6 22-16
8. Baszta Zawada 15 25 8 1 6 29-26
9. K³os Kawêczyn 15 23 7 2 6 28-24
10.  Victoria Ocieka 15 18 5 3 7 21-26
11. LKS £êki Górne 15 17 4 5 6 22-26
12. Stra¿ak Lubzina 15 15 4 3 8 19-46
13. Borkovia Borek Wlk. 15 13 4 1 10 19-46
14. Strzelec Frysztak 15 12 3 3 9 18-31
15. Kamieniarz Golemki 15 11 3 2 10 16-36
16. LKS BrzeŸnica 15 4 1 1 13 18-49

Klasa B Dêbica

W tej klasie rozgrywek nasze dru¿yny od-
grywaj¹ role drugoplanowe. Najlepiej radzi
sobie Gród Bêdziemyœl. Poni¿ej oczekiwañ
spisuj¹ siê pi³karze z Góry Ropczyckiej. M³o-
da dru¿yna Piasta za ma³y sukces mo¿e uznaæ
pierwsze zwyciêstwo po powrocie do regu-
larnych rozgrywek.

30.10. Olchovia – Piast Wolica Piaskowa 2:2 Olimpia Nockowa
– Korona Góra Ropczycka 2:0 Paszczyniak – Gród
Bêdziemyœl 0:5

1. Ostra Gumniska 11 31 10 1 0 46-6
2. Inter Gnojnica 11 24 8 0 3 37-17
3. Huragan Przedbórz 11 23 7 2 2 26-7
4. LKS Ostrów 11 21 7 0 4 27-13
5. Olimpia Nockowa 11 18 5 3 3 15-14
6. Paszczyniak Paszczyna 11 16 5 1 5 23-28
7. Gród Bêdziemyœl 11 15 5 0 6 21-24
8. LKS Stasiówka 11 14 4 2 5 14-17
9. Korona Góra Ropcz. 11 11 3 2 6 19-28
10. LZS Ma³a 11 10 3 1 7 10-20
11. Piast Wolica Piaskowa 11 5 1 2 8 10-34
12. Olchovia Olchowa 11 2 0 2 9 11-51

Klasa B Rzeszów I

Plon Klêczany gra bezkompromisowo – nie
odnotowa³ ani jednego remisu. 7. miejsce w
tabeli jest nieco myl¹ce, bowiem dystans do
czo³ówki jest niewielki – zaledwie 3 punkty
do pozycji lidera. Wiosn¹ staæ bêdzie dru¿y-
nê z Klêczan na ka¿dy wynik.

Sport
30.10. Plon Klêczany – Trzcianka Trzciana 0:2
6.11. Œwilczanka Œwilcza – Plon 6:0

1. KS II Zaczernie 12 24 7 3 2 33-18
2. Junak S³ocina 12 24 7 3 2 27-13
3. Iskra Zg³obieñ 12 23 7 2 3 40-16
4. Staroniwa Rzeszów 12 23 7 2 3 27-15
5. Trzcianka Trzciana 12 21 6 3 3 44-19
6. Œwilczanka Œwilcza 12 21 6 3 3 35-16
7. Plon Klêczany 12 21 7 0 5 32-27
8. Rudzik Rudna Ma³a 12 21 6 3 3 35-23
9. Mrowlanka Mrowla 12 13 4 1 7 18-32
10. Zimowit II Rzeszów 12 11 3 2 7 15-41
11. Rudnianka Rudna Wlk. 12 11 3 2 7 21-30
12. LKS Bia³a 12 4 1 1 10 16-62
13. D¹b D¹browa 12 4 1 1 10 9-40

Klasa B Rzeszów II

P³omieñ Zagorzyce zajmuje 4 miejsce w
tabeli na pó³metku rozgrywek, w³¹czenie siê
do walki o awans bêdzie jednak trudne ze
wzglêdu na stosunkowo du¿¹ stratê do lide-
rów.

30.10. Diament Pstr¹gowa – P³omieñ Zagorzyce 0:1

1. Czarni Czudec 11 28 9 1 1 27-11
2. GKS Niebylec 11 26 8 2 1 27-10
3. Start Lubenia 11 22 7 1 3 31-20
4. P³omieñ Zagorzyce 11 20 6 2 3 25-17
5. Grunwald Budziwój 11 19 6 1 4 19-16
6. Grom Mogielnica 11 16 4 4 3 23-14
7. Huragan Koz³ówek 11 14 3 5 3 23-20
8. Albatros Szufnarowa 11 13 4 1 6 21-21
9. P³omyk Lutory¿ 11 12 4 0 7 29-26
10. Korona Dobrzechów 11 11 3 2 6 17-26
11. Diament Pstr¹gowa 11 7 2 1 8 18-31
12. Skarbek Gogo³ów 11 0 0 0 11 9-57

II liga Podkarpacka juniorów

Juniorzy Lechii pierwsz¹ czêœæ rozgry-
wek zakoñczyli na drugim miejscu. Mog³o
byæ lepiej, gdyby nie nieoczekiwana wyso-
ka pora¿ka z lideruj¹cym Wis³okiem Strzy-
¿ów.

Orze³ Przeworsk – Lechia 1:1 Lechia – Nafta Jedlicze 3:0 vo
MKS Dêbica – Lechia 0:1 B³êkitni Ropczyce – Lechia 1:3 Lechia
– Stal II Mielec 5:3 ¯urawianka – Lechia 2:3 Lechia –Wis³ok
Strzy¿ów 1:5

1. Wis³ok Strzy¿ów 13 33 11 0 2 30-10
2. Lechia Sêdziszów M³p. 13 29 9 2 2 33-20
3. Start Pruchnik 13 29 9 2 2 34-18
4. Unia Nowa Sarzyna 13 25 7 4 2 29-14
5. T³oki Gorzyce 13 24 7 3 3 22-17
6. B³êkitni Ropczyce 13 23 7 2 4 35-21
7. MKS Dêbica 13 17 4 5 4 20-17
8. ¯urawianka 13 15 5 0 8 13-24
9. Nafta Jedlicze 13 14 4 2 7 12-25
10. JKS Jaros³aw 13 14 4 2 7 17-23
11. Orze³ Przeworsk 13 12 3 3 7 13-20
12. Stal II Mielec 13 10 3 1 9 16-29
13. Sokó³ Nisko 13 7 1 4 8 11-31
14. Pogoñ Le¿ajsk 13 5 1 2 10 10-27
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Extrans Patria – Dalin Myœlenice 3-0
(25-15, 25-14, 25-23)

Extrans Patria Sêdziszów Ma³opolski: Moni-
ka Bartnicka, Joanna Chmura (kapitan), Katarzyna
Kuty³a, Anna Myjak, Karina Róg, Agnieszka Warze-
cha, Paulina Peret (libero). Trener – Monika Bartnicka
Dalin Myœlenice: Anna Wojtan, Aleksandra Jani-
czak, Marta Œwierczyñska, Monika Szlachetka (kapi-
tan), Katarzyna Proœniak, Natalia Perliñska, Agniesz-
ka Wojtan (libero) oraz Anna Kowalik, Monika Filipek,
Anna WoŸniczka-Mleczek, Aleksandra Drewienkie-
wicz i Izabella Gablankowska. Trener – Jerzy Bicz
Sêdziowali: Artur Janczarek i S³awomir Czury-
³owski z Lublina, sêdziowie liniowi – Roman Drabiñ-
ski i Kamil Sypek z Mielca, sêdzia-sekretarz – Olga
Kwiecieñ z Mielca. Widzów – 120.

Walecznie, bojowo, odwa¿nie,
skutecznie zagra³y siatkarki
Extrans Patrii z wyprzedzaj¹cym
je o dwie lokaty w ligowej tabeli
Dalinem. W zespó³ jakby wst¹-
pi³...nowy duch, a pomóg³ w tym
– Jan Such, trener-legenda rze-
szowskiej siatkówki, olimpijczyk,
który wzi¹³ udzia³ w kilku trenin-
gach naszego zespo³u. Znakomit¹
partiê zagra³a Anna Myjak, wtó-
rowa³y jej Paulina Peret i Kata-
rzyna Kuty³a. NieŸle radzi³a sobie
Agnieszka Warzecha, która punk-
towa³a w ataku i zdobywa³a punk-
ty blokiem. Na rozegraniu – Mo-
nika Bartnicka. Emocje kibice
prze¿yli w koñcówce trzeciego
seta, gdy sêdziszowianki prowa-
dzi³y 23-19, a myœleniczanki, po
dwóch asach serwisowych Szla-
chetki, a nastêpnie autowych ata-
kach Kuty³y i Warzechy, dopro-
wadzi³y do remisu 23-23. Wtedy
autowa zagrywka i koñcz¹cy atak
Myjak przynios³y sêdziszowian-
kom jak¿e upragnione 3 pkt., i
awans o dwie lokaty, na ósme
miejsce w tabeli.

Tydzieñ póŸniej, w 12. kolejce,
rozpoczynaj¹cej rundê rewan-
¿ow¹, do Sêdziszowa M³p. przyje-
cha³ czwarty zespó³ w tabeli, An-
ser Siarka Tarnobrzeg. Nasze za-
wodniczki stanê³y na wysokoœci
zadania i pokona³y derbowego,
wy¿ej notowanego rywala 3-1.

Extrans Patria
– Anser Siarka Tarnobrzeg 3-1

(25-21, 25-18, 20-25, 27-25)
Extrans Patria Sêdziszów Ma³opolski: Mo-
nika Bartnicka, Joanna Chmura (kapitan), Katarzy-
na Kuty³a, Anna Myjak, Karina Róg, Agnieszka
Warzecha, Paulina Peret (libero) oraz Magdalena
Radoñ, Aleksandra Mich i Sylwia Zawiœlak. Trener –
Monika Bartnicka

Anser Siarka Tarnobrzeg: Barbara W¹¿, Ma³-
gorzata Hajduk, Anna Mysiak, Magdalena Sas, Jo-
lanta Jab³oñska (kapitan), Irena Matejek, Katarzyna
Galica (libero) oraz Katarzyna Ciak i Sabat. Trener
– Andrzej Dróbkowski.

180 widzów obejrza³o, zwyciê-
skie dla nas, derby Podkarpacia.
Mecz ogl¹da³ 102-krotny repre-
zentant Polski trener Jan Such. Sê-
dziszowianki bardzo dobrze, ze-
spo³owo, zagra³y w dwóch pierw-
szych setach i objê³y prowadzenie
w meczu 2-0. Znakomicie kiero-
wa³a poczynaniami kole¿anek na
parkiecie trener Monika Bartnic-
ka, w ataku wyró¿nia³a siê Kata-
rzyna Kuty³a, a w secie drugim –
Joanna Chmura i Agnieszka Wa-
rzecha, która w obu setach zdo-
bywa³a koñcz¹ce punkty. Trzeci
set nale¿a³ do tarnobrze¿anek,
g³ównie dziêki znakomitej grze ich
kapitan Jolanty Jab³oñskiej i Ma³-
gorzaty Hajduk, która reprezen-
towa³a nasz team w poprzednim
sezonie. W czwartym secie trener
Bartnicka desygnowa³a na roze-
granie Magdalenê Radoñ. Zaczê-
³o siê Ÿle – 1-6, ale ju¿ po chwili
sêdziszowianki doprowadzi³y do
remisu 7-7. By³ to set b³êdów, któ-
rych wiêcej pope³ni³y tarnobrze-
¿anki. Szczególnie bolesne dla
nich by³y dwa nieudane, autowe
ataki Reni Matejek, daj¹ce zwy-
ciêstwo miejscowym w czwartym
secie i w ca³ym meczu 3-1.

W pierwsz¹ sobotê grudnia,
„13” kolejka okaza³a siê szczêœli-

wa dla naszych siatkarek, które
na wyjeŸdzie pokona³y ostatnie-
go w tabeli, beniaminka rozgry-
wek MKS MOS w Wieliczce 3-0.

MKS MOS Wieliczka
– Extrans Patria 0-3
(25-27, 17-25, 17-25)

Extrans Patria: Monika Bartnicka, Joanna Chmu-
ra (kapitan), Katarzyna Kuty³a, Anna Myjak, Karina
Róg, Agnieszka Warzecha, Paulina Peret (libero)
oraz Magdalena Radoñ, Aleksandra Mich, Paulina
Pyræ, Ma³gorzata M³ocek, Paulina Paj¹k. Trener –
Monika Bartnicka

Trzecia wygrana z kolei i znów
za trzy punkty. W pierwszym se-
cie przewa¿a³y gospodynie, do-
prowadzaj¹c do stanu 18-12. Ju¿
w po³owie seta trener Bartnicka
wpuœci³a na parkiet, za siebie,
Magdalenê Radoñ. Jednak sêdzi-
szowianki, broni¹c ofiarnie, w
czym brylowa³a Paulina Peret i
atakuj¹c skutecznie (popis Kuty-
³y), odrobi³y straty i rozstrzygnê-
³y tê partiê, jak i ca³y mecz, na
swoj¹ korzyœæ 3-0. W meczu tym
zadebiutowa³a w naszym zespole
atakuj¹ca Paulina Paj¹k, która
przysz³a miesi¹c temu z KPSK Stal
Mielec, zastêpuj¹c Joannê Ko-
walsk¹.

10 grudnia, w 14. kolejce spo-
tkañ, do Sêdziszowa M³p. przyje-
cha³a przedostatnia w tabeli, Je-
dynka Tarnów. Nasze zawodnicz-
ki wygra³y 3-2, czwarty mecz z ko-
lei, ale szkoda tego straconego
punktu, gdy¿ w czwartym secie nie
wykorzystaliœmy meczbola.

Extrans Patria
– PWSZ Jedynka Tarnów 3:2

(23:25, 25:14, 25:16, 25:27, 15:10)
Extrans Patria: Joanna Chmura (kapitan), Kata-
rzyna Kuty³a, Anna Myjak, Magdalena Radoñ, Kari-
na Róg, Agnieszka Warzecha, Paulina Peret (libero)
oraz Ma³gorzata M³ocek, Paulina Paj¹k, Aleksandra
Mich, Monika Bartnicka. Trener – Monika Bartnicka
Jedynka Tarnów: Agnieszka Brzeziñska (kapi-
tan), Katarzyna Klaczek, Joanna Madzia, Ewa Sto-
larz, Sylwia Styrkowiec, Wioletta Sys³o, Paulina Ja-
chym (libero) oraz Magdalena Kosa³ka, Magdalena
Szczurek, Weronika Wyroba i Martyna Sys³o. Tre-
nerzy – Urszula Œwierczek i Beata Wyroba
Sêdziowali: Artur Janczarek i Pawe³ Romanek z
Lublina, sêdziowie liniowi – Marzena Dolak z Mielca
i Justyna Zych z Tarnobrzega, sêdzia-sekretarz –
Roman Drabiñski z Mielca. Widzów – 160.

Po tym meczu nasze siatkarki
awansowa³y na siódme miejsce w
tabeli, z dorobkiem 17 pkt., tyle
samo, co szósta Tomasovia. W 15.
kolejce, 14 grudnia, Extrans Pa-
tria pauzowa³a, ale, paradoksal-
nie, nasze siatkarki awansowa³y na
6 miejsce w tabeli, maj¹c lepszy
bilans setów, 21-27, od Tomasovii
21-28. Sta³o siê tak dlatego, gdy¿
Tomasovia przegra³a w Bi³gora-
ju 0-3.

Przegrana z liderem
rozgrywek

W ostatnim meczu ligowym w
2011 roku, 17 grudnia, nasze siat-
karki podejmowa³y lidera rozgry-
wek, Szóstkê Black Red White
Bi³goraj, której uleg³y 1-3.

Extrans Patria – Szóstka Bi³goraj 1:3
(25:21, 15:25, 14:25, 16:25)

Extrans Patria: Monika Bartnicka, Joanna Chmu-
ra (kapitan), Anna Myjak, Paulina Paj¹k, Karina Róg,
Agnieszka Warzecha, Paulina Peret (libero) oraz
Magdalena Radoñ i Paulina Pyræ. Trener – Monika
Bartnicka
Szóstka Bi³goraj: Karolina Filipowicz, Dominika
¯ó³tañska, Martyna Wyszomierska, Paula Rauch (ka-
pitan), Joanna Kocemba, Daria Kundera, Joanna Pie-
trzyk (libero) oraz Izabela Wszo³a i Katarzyna Gor-
czyca. Trenerzy – Pawe³ Wrzeszcz i Kamil Spryszak
Sêdziowali: Piotr Kasprzyk z Libi¹¿a i Tomasz
Kwiecieñ z Krakowa, sêdziowie liniowi – Jaros³aw
Zarzycki i Justyna G¹bka z Mielca, sêdzia-sekretarz
– Tomasz Zarzycki z Mielca. Widzów – 160.

Znakomit¹ partiê rozegra³y
nasze siatkarki z liderem w pierw-
szym secie. Mimo, i¿ na parkiecie
tym razem zabrak³o kontuzjowa-
nej Katarzyny Kuty³y, sêdziszo-
wianki zagra³y z ogromn¹ deter-
minacj¹ i, sprawiaj¹c du¿¹ radoœæ
kibicom i sympatykom, rozstrzy-
gnê³y go na swoj¹ korzyœæ 25-21.

Zwyciêskie mecze
siatkarek Extrans Patrii

Po „czarnej serii” szeœciu ligowych pora-
¿ek, siatkarki II-ligowej Extrans Patrii Sê-
dziszów M³p. przebudzi³y siê w koñcu
z letargu niemocy i w 11 kolejce, na zakoñ-
czenie pierwszej rundy, 19 listopada 2011 r.
pokona³y u siebie Dalin Myœlenice 3-0.

Dru¿yna Patrii w sezonie 2011/12. Fot. R. Cio³kosz
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Mimo, i¿ przegrywa³y 2-5, 7-10 i
10-12, doprowadzi³y do remisu
15-15. Wtedy na zagrywkê posz³a
Karina Róg i nasze siatkarki od-
skoczy³y na 19-15. Po atakach
Chmury i Myjak by³o ju¿ 23-17.
Jeszcze rywalki odrobi³y trzy
punkty, ale nasze zawodniczki nie
pozwoli³y odebraæ sobie wygra-
nej w tym secie, mimo i¿ zepsu³y
w nim piêæ zagrywek.

Drugi set zacz¹³ siê od prowa-
dzenia gospodyñ 5-1! I wtedy coœ
siê zaciê³o w grze miejscowych,
przyjezdne zaczê³y graæ wrêcz
koncertowo, wykorzystuj¹c swoje
najlepsze atuty. Zespó³ z Bi³goraja
postawi³ nam trudne warunki, na
które zawodniczki Extrans Patrii
nie potrafi³y skutecznie odpowie-
dzieæ ju¿ do koñca pojedynku.

Znakomit¹ partiê rozegra³a
Paula Rauch, skuteczna w ataku
i zagrywce. Siatkarki z Bi³goraja
gra³y pewnie, w trzech wygranych

Organizatorami tych rozgry-
wek byli: SP nr 9 w Dêbicy, UKS
„Olimp” przy SP nr 9 Dêbica, Sta-
rostwo Powiatowe w Dêbicy,
Urz¹d Miejski Miasta Dêbica.

Dla uczestników przygotowa-
no pami¹tkowe dyplomy, pierw-
sze trzy miejsca nagrodzono pu-
charami, medalami oraz nagro-
dami rzeczowymi. Poza tym, dla
najlepszej zawodniczki turnieju
organizatorzy ufundowali dy-
plom oraz piêkn¹ statuetkê, a
wszyscy uczestnicy otrzymali
dro¿d¿ówki. Przed rozpoczêciem
zawodów uczeñ tutejszej szko³y
zagra³ hejna³ olimpijski, a w³oda-
rze miasta Dêbica powitali wszyst-
kich uczestników turnieju.

W zawodach wziê³o udzia³ 12
dru¿yn, które podzielono na dwie
grupy:
Grupa A:
UKS OLIMP I – Dêbica SP nr 9
UKS DWÓJKA I – Dêbica SP nr 2
UKS JEDYNKA II – Tarnów
UKS NOWA DÊBA II

UKS HERKULES I – SP Nagawczyna
UKS OLIMP III – Dêbica nr 9
Grupa B:
UKS NOWA DÊBA I
UKS DWÓJKA II – Dêbica SP nr 2
UKS JEDYNKA I - Tarnów
SKS GÓRA ROPCZYCKA
UKS OLIMP II – Dêbica SP nr 9
UKS HERKULES II – SP Nagawczyna

Mecze rozgrywano do 25
punktów, wg zasad, obowi¹zuj¹-
cych w mini pi³ce siatkowej.

Swój pierwszy mecz górzanki
rozegra³y z faworytkami turnie-
ju, Jedynk¹ Tarnów 1, którym
jednak ³atwo pola nie odda³y,
przegrywaj¹c 21:25.

Pozosta³e wyniki:
Góra Ropczycka : UKS Herkules II 25:6
Góra Ropczycka : UKS Olimp II Dêbica 25:11
Góra Ropczycka : UKS Nowa Dêba I 25:24
Góra Ropczycka : UKS Dwójka II 25:14

Najbardziej dramatyczny prze-
bieg mia³ mecz z Now¹ Dêb¹, od
wyniku którego zale¿a³ dalszy

udzia³ w turnieju i awans do pó³-
fina³u. Dziewczêta w tym meczu
prowadzi³y ju¿ 16:11, po czym stra-
ci³y pi³kê i w jednym ustawieniu
wynik meczu sta³ siê korzystny dla
Nowej Dêby, która wygrywa³a
nagle 18:16. Koñcówka meczu
by³a bardzo nerwowa, a górzan-
ki przegrywa³y ju¿ 21:24. Przy tym
stanie, po stracie pi³ki przez ry-
walki i wyniku 22:24, na zagrywce
stanê³a Karolinka Wozowicz (po
meczu powiedzia³a, ¿e jej okrop-
nie dr¿a³a rêka) i powoli dziew-
czêta doprowadzi³y do remisu i
w koñcu do wygranej, po b³êd-
nym przyjêciu pi³ki przez rywal-
ki. Okrzykom radoœci i euforii nie
by³o koñca, poniewa¿ wygrana w
tym meczu dawa³a tak upragnio-
ny awans do strefy medalowej.

W pó³fina³ach pierwszy poje-
dynek górzanki stoczy³y z Tarno-
wem II, któremu uleg³y 17:25.
Drugi pojedynek odby³ siê pomiê-
dzy Tarnowem I, a UKS Dwójka I
i zakoñczy³ wynikiem 25:10.

W finale, w meczu o pierwsze
miejsce, spotka³y siê wiêc dwie
dru¿yny z Tarnowa, a lepsz¹ oka-
za³a siê dru¿yna I, natomiast

dziewczêta z Góry Ropczyckiej,
o trzecie miejsce, walczy³y z UKS
Dwójka I. Górzanki szybko objê-
³y prowadzenie i do koñca kon-
trolowa³y przebieg meczu, choæ
oczywiœcie ³atwo nie by³o i dziew-
czêta do ostatniej pi³ki gra³y moc-
no skoncentrowane. Wygrana
25:16 zapewni³a im pierwszy w
tym roku szkolnym sukces, a jako
pami¹tkê dziewczêta otrzyma³y
br¹zowe medale, nagrody rze-
czowe, puchar i dyplom.

Jest to naprawdê bardzo du¿y
sukces tych m³odych zawodni-
czek, które na tym turnieju by³y
jednymi z najm³odszych i które z
prawdziw¹ pasj¹ i zaanga¿owa-
niem podchodz¹ do wszelkich
rozgrywek sportowych.

Monika Mêdlowska

Pierwsze osi¹gniêcie m³odych siatkarek
z SP Góra Ropczycka
Dnia 21 paŸdziernika 2011r., w SP nr 9 w Dêbicy, odby³ siê Miêdzymiastowy Turniej
mini pi³ki siatkowej dziewcz¹t. Celem turnieju by³y: popularyzacja mini siatkówki wœród
dzieci i m³odzie¿y, wy³onienie najlepszych dru¿yn, promocja zdrowego stylu ¿ycia.

Dru¿ynê SP Góra Ropczycka repre-
zentowa³y:
– Kinga Jaszczyszyn, klasa VI (ka-

pitan dru¿yny);
– Karolina Wozowicz, klasa V;
– Aleksandra Macio³ek, klasa V;
– Gabriela Bia³ek, klasa V.

W meczu z liderem z Bi³goraja siatkarki Patrii walczy³y dzielnie, ale zwyciê¿y³y tylko w pierwszym secie. Fot. Arch.

setach uzyska³y znaczn¹ przewa-
gê na boisku i zas³u¿enie wygra³y
w Sêdziszowie M³p. 3-1. Po tym
meczu Szóstka umocni³a siê na
fotelu lidera tabeli grupy IV II ligi
z dorobkiem 42 pkt. Nasze siat-

karki koñcz¹ 2011 rok na ósmym
miejscu, z dorobkiem 17 pkt.

Teraz w rozgrywkach nast¹pi
3,5-tygodniowa przerwa œwi¹tecz-
no – noworoczna. 11 stycznia
2012 r. Extrans Patria zmierzy siê

na wyjeŸdzie z wiceliderem, Kar-
patami Krosno, a w sobotê, 14
stycznia do Sêdziszowa M³p. przy-
jedzie trzeci zespó³ w tabeli, Wi-
s³a Kraków. Zapraszamy!

Mariusz Kazior
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