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Udro¿nienie Budzisza i Gnojnicy
W II etapie zosta³a przygoto- dowych, budynków u¿ytecznoœci
Wiosn¹ br. przez Podkarpacki Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Rzeszowie
zosta³y rozpoczête prace polegaj¹ce na udro¿nieniu koryt potoków Budzisz i Gnojnica. wana dokumentacja projektowa publicznej poprzez wykonanie
W I etapie dokonano inwentaryzacji drzew tamuj¹cych swobodny przep³yw wody w potokach Budzisz oraz Gnojnica.
Na podstawie ww. przegl¹du
zosta³y opracowane stosowne do-

kumentacje oraz wszczête postêpowania przetargowe na wykonanie robót.
Przewidywany termin zakoñczenia prac wyznaczony by³ na
15.05.2011 r.

Zakres robót przewidzianych do realizacji obejmowa³:
wyciêcie podmytych i powalonych drzew wraz z ich wyci¹gniêciem,
mechaniczne karczowanie pni,
wycinka zakrzaczeñ,
usuniêcie zatorów w korycie potoku,
mechaniczny i rêczny wykop udra¿niaj¹cy.

na wykonanie robót ziemnych i
ubezpieczeniowych na potoku
Budzisz.
Wykonane pomiary przekroju
poprzecznego wskaza³y przewê¿one miejsca, gdzie p³yn¹ca woda
przy du¿ych stanach nie mieœci
siê w korycie potoku i wymagana jest gruntowna konserwacja i
odcinkowe ubezpieczenie.
III etap prac obejmuje roboty
ziemne, które polegaj¹ na przyciêciu nawisów brzegowych, zabezpieczeniu wyrw, dróg dojaz-

koszy siatkowo-kamiennych, opaski faszynowej i materacy siatkowo-kamiennych.
Rzeka Budzisz udro¿niona zosta³a na odcinku od mostu kolejowego przy ul. Borkowskiej do
stadionu, natomiast potok Gnojnica na d³ugoœci 400 m od Wytwórni Filtrów.
Przewidywany termin zakoñczenia robót na potokach na terenie miasta zosta³ okreœlony na
30 listopada br.
Robert Ocha³

Akcje ekologiczne w gminie
Podobnie jak w latach ubieg³ych Urz¹d
Miejski w Sêdziszowie M³p. wraz z PGKiM
Sp. z o.o. oraz FHUT „KAM” Andrzej Dziuba zorganizowali konkurs pt: „Selektywna Zbiórka Odpadów 2011”, który odby³
siê w terminie od 20.05.2011r. do
17.06.2011r.
W czasie tego konkursu
uczniowie szkó³ podstawowych,
gimnazjów oraz przedszkoli zebrali ³¹cznie prawie 19 ton posegregowanych odpadów tj. makulatury, szk³a bia³ego, szk³a kolorowego i plastiku.
Za zdobycie pierwszego miejsca, które zajê³a szko³a podstawowa w Borku Wielkim z wynikiem 46,35 kg odpadów na jednego ucznia Pan Andrzej Dziuba ufundowa³ nagrodê za kwotê 1000 z³.

Druga nagroda przypad³a Szkole Podstawowej w Bêdziemyœlu.
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sêdziszowie M³p ufundowa³o nagrodê za kwotê 800 z³. Szko³a ta zebra³a 2 tony odpadów co w przeliczeniu na jednego ucznia da³o
wynik 31,97 kg na jednego ucznia.
Szko³a Podstawowa w Zagorzycach Dolnych zdoby³a trzecie
miejsce z wynikiem 29,26 kg posegregowanych odpadów w przeliczeniu na jednego ucznia. Nagrodê w kwocie 600 z³. ufundowa³ Burmistrz Sêdziszowa M³p.
Za kolejne trzy miejsca dla Przedszkola nr 1 w Sêdziszowie M³p., SP
w Boreczku i ZS w Górze Ropczyckiej nagrody z postaci sprzêtu sportowego ufundowa³ równie¿ Burmistrz Sêdziszowa M³p.
Robert Ocha³

Tegoroczna akcja „Sprz¹tanie Œwiata – Polska 2011” zosta³a przeprowadzona
w dniach od 16 do 18 wrzeœnia br., pod has³em „Lasy to ¿ycie – chroñmy je”.
Wszyscy uczestnicy zostali wyposa¿eni
w sprzêt niezbêdny do przeprowadzenia akcji tj. worki i rêkawice ochronne.
M³odzie¿ szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ œrednich wraz z opiekunami
sprz¹tali tereny wokó³ szkó³, pobocza
ulic oraz lasy. W akcji wziê³o udzia³ ponad 2000 uczestników, którzy zebrali
³¹cznie 35 m3 odpadów. Ponadto zlikwidowano 3 dzikie wysypiska œmieci.
Ca³kowity koszt przeprowadzenia akcji
Sprz¹tanie Œwiata – Polska 2011 jaki
zosta³ poniesiony przez Gminê Sêdziszów M³p. wyniós³ 5 tys. z³.
Za uczestnictwo w tegorocznych akcjach
Burmistrz Sêdziszowa M³p. sk³ada serdeczne podziêkowania wszystkim
uczestnikom.
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Burmistrz Sêdziszowa M³p.
M-G Oœrodek Kultury w Sêdziszowie M³p.
ZAPRASZAJ¥ NA

UROCZYSTOŒÆ PATRIOTYCZN¥

93 Rocznicy
Odzyskania Niepodleg³oœci
która odbêdzie siê

11 listopada 2011 roku
w Sêdziszowie M³p.
Program:
godz. 11.20 – Zbiórka uczestników uroczystoœci przed
M-G Oœrodkiem Kultury w Sêdziszowie M³p.
godz. 11.40 – Przemarsz do Koœcio³a Parafialnego
pw. NNMP w Sêdziszowie M³p.
godz. 12.00 – MSZA ŒWIÊTA w intencji Ojczyzny
godz. 13.00 – Po Mszy Œwiêtej koncert w wykonaniu
Orkiestry Dêtej z Rzeszowa
godz. 13.30 – Z³o¿enie kwiatów przed pomnikiem
ks. Jerzego Popie³uszki
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Nagrodzeni pracownicy gminnej oœwiaty.

Fot. (3) G. Wrona

Œwiêto
gminnej
oœwiaty
Gminne uroczystoœci z okazji Dnia Edukacji Narodowej odby³y siê w dniu 20 paŸdziernika br. Rozpoczêto je msz¹ œwiêt¹
koncelebrowan¹ w koœciele farnym przez
ojca Janusza Pa³kê, ks. Ryszarda Lisa i ks.
Eugeniusza Mi³osia.
Nastêpnie do sêdziszowskiego
Domu Kultury na zaproszenie
Burmistrza Sêdziszowa M³p. przybyli dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy obs³ugi i administracji,
emeryci z gminnych placówek
oœwiatowych oraz goœcie: Kazimierz Moskal – Pose³ na Sejm RP,
Tadeusz Hulek – Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej, ks. Ryszard Lis
– Proboszcz sêdziszowskiej fary,
Bogus³awa Buda – Przewodnicz¹ca MK NSZZ „Solidarnoœæ”,
Zyta Wiktor – Prezes Zarz¹du
Oddzia³u ZNP w Sêdziszowie
M³p.
Gospodarz spotkania Burmistrz Kazimierz Kie³b z³o¿y³
wszystkim pedagogom i pracownikom oœwiaty ¿yczenia oraz podziêkowa³ za pracê w rozwój i
kszta³cenie m³odych pokoleñ.
Cytuj¹c chiñskiego filozofa i myœliciela Konfucjusza powiedzia³:
„Kto zdobyt¹ wiedzê pielêgnuje, a
now¹ bez ustanku zdobywa, ten mo¿e
byæ nauczycielem innych” – pracownicy oœwiaty z sêdziszowskiej gminy

czerpi¹ z tej staro¿ytnej maksymy ca³ymi garœciami. Bo trzeba tu g³oœno i
uczciwie powiedzieæ, ¿e wiêkszoœæ naszych nauczycieli ma wykszta³cenie w
kilku kierunkach, prawie 65 % nauczycieli posiada stopieñ nauczyciela
dyplomowanego. To o czym mówiê ma
bezpoœrednie prze³o¿enie na wyniki
pracy naszych szkó³. Œwiadcz¹ o tym
wyniki sprawdzianu szóstoklasistów
czy egzaminów gimnazjalnych.
W podobnym tonie wypowiada³ siê równie¿ pose³ Kazimierz
Moskal: Jestem pod wra¿eniem poziomu edukacji w gminie Sêdziszów
M³p. To najlepsze szko³y w powiecie.
Chylê wiêc czo³a przed nauczycielami, rodzicami i uczniami, ¿e takie
wyniki osi¹gaj¹.
Uroczystoœæ ta tradycyjnie by³a
równie¿ okazj¹ do wyró¿nienia
nauczycieli i pracowników oœwiaty.
Na zakoñczenie program artystyczny zaprezentowali uczniowie Szko³y Podstawowej w Kawêczynie Sêdziszowskim.
(-)

Nagrodê Burmistrza otrzymali nastêpuj¹cy dyrektorzy placówek oœwiatowych:
Grzegorz Batory – Dyrektor Szko³y Podstawowej w Kawêczynie
Anna Dunajska – Dyrektor Szko³y Podstawowej w Boreczku
Marek Flis – Dyrektor Szko³y Podstawowej w Klêczanach
Renata Jasiñska – Dyrektor Szko³y Podstawowej w Bêdziemyœlu
Tomasz Kozak – Dyrektor Szko³y Podstawowej w Czarnej Sêdz.
Beata Majcher – Dyrektor Gimnazjum w Zagorzycach Górnych
Bo¿ena Michalska – Dyrektor Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.
S³awomir Skoczek – Dyrektor Szko³y Podstawowej w Krzywej
Nagrodê Burmistrza otrzymali równie¿ nauczyciele i pracownicy administracyjni:
Marioletta Dar³ak – nauczyciel Szko³y Podstawowej Nr 2 w Sêdziszowie M³p.
Nikodema D¹bek – nauczyciel Szko³y Podstawowej Nr 3 w Sêdziszowie M³p.
Bo¿ena Pieja – nauczyciel Zespo³u Szkó³ w Wolicy Piaskowej
Renata Pypeæ – nauczyciel Zespo³u Szkó³ w Górze Ropczyckiej
Teresa Szczêch – nauczyciel Szko³y Podstawowej w Boreczku
Albina Œwierad – nauczyciel Gimnazjum w Czarnej Sêdz.
Henryk Ziêba – nauczyciel Gimnazjum w Sêdziszowie M³p.
Maria Marciniec – pracownik Zespo³u Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli Gminy Sêdziszów M³p.
Gratulowano tak¿e tym pedagogom, którzy zostali na wniosek ZNP odznaczeni Medalem Komisji Edukacji Narodowej:
Albina Œwierad – nauczyciel Gimnazjum w Czarnej Sêdz.,
Renata Œliwa – Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Sêdziszowie M³p.
Aleksander Czy¿ – nauczyciel Gimnazjum w Czarnej Sêdz.
Ponadto gratulacje otrzyma³a Pani Zyta Wiktor, której w trakcie uroczystoœci wojewódzkich wrêczono Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi.
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Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu RP
Wybory do Sejmu i Senatu,
które mia³y miejsce w dn. 9
paŸdziernika 2011 r. przejd¹
do historii jako te, w których
zwyciê¿y³a opcja polityczna rz¹dz¹ca przez ostatnie cztery lata
oraz jako te, w których pojawi³a siê nowa, trzecia po PO i PiS
si³a polityczna – Ruch Palikota.

W skali ca³ego kraju frekwencja wynios³a 49% (w 2007 – 54%,
w 2005 r. – 41%), w naszej gminie
51%, najwiêksz¹ zanotowano w
obwodzie Nr 3 w Sêdziszowie
M³p. i wynios³a tam 60%. Najmniej licznie do lokali wyborczych, nie licz¹c obwodu w szpitalu, udali siê tradycyjnie mieszkañcy Wolicy £ugowej – 37%,
Klêczan – 42% oraz Borku Wielkiego i Cierpisza po 43%.

W skali ca³ej gminy najwiêcej
g³osów uzyska³y komitety wyborcze (w nawiasie podano iloœæ g³osów zdobytych w 2007 r.):
1. Prawo i Sprawiedliwoœæ – 5.578 (6.060),
2. Platforma Obywatelska – 1.253 (1.555),
3. PSL – 1.126 (1.096),
4. Ruch Palikota – 341,
5. SLD – 314 (LiD 452).
Komitety te podzieli³y siê równie¿ w naszym okrêgu mandatami
poselskimi uzyskuj¹c odpowiednio:
PiS - 8 mandatów, PO – 4, PSL – 1,
Ruch Palikota – 1 i SLD – 1.
Indywidualnie pos³ami zostali
wybrani ni¿ej wymienieni kandydaci, którzy w okrêgu rzeszowskotarnobrzeskim uzyskali nastêpuj¹c¹ iloœæ g³osów:
1. Stanis³aw O¿óg (PiS) – 37.160,
2. Zbigniew Rynasiewicz (PO) – 27.510,
3. Krystyna Skowroñska (PO) – 25.174,
4. Józefa Hrynkiewicz (PiS) – 17.039,
5. Zbigniew Chmielowiec (PiS) – 16.038,
6. Jan Bury (PSL) – 15.649,
7. Kazimierz Moskal (PiS) – 14.234,
8. Andrzej Szlachta (PiS) – 13.717,
9. Miros³aw Pluta (PO) – 12.812,
10. Krzysztof Popio³ek (PiS) – 12.755,
11. Jan Warzecha (PiS) – 12.588,
12. Kazimierz Go³ojuch (PiS) – 12.311,
13. Dariusz Dziadzio (Ruch Palikota) –
11.091,
14. Renata Butryn (PO) – 8.941,

15. Tomasz Kamiñski (SLD)– 8.410.

7. Andrzej Marciniec (PJN), £¹czki Kucharskie
– 50 (867),
Spoœród kandydatów do Sejmu 8. Lucyna Litwicka-Chmura (SLD), zam. Ropnajwiêcej g³osów od mieszkañczyce – 25 (294),
ców naszej gminy otrzymali:
9. Agnieszka Piecuch (PSL), zam. Kozodrza
1. Zdzis³aw Pupa (PiS) – 2.978,
– 5 (245).
2. Kazimierz Moskal – 1.204,
3. Wies³aw Rygiel (PSL) – 848,
W wyborach do Senatu, zde4. Pawe³ Kardyœ (PO) – 533,
cydowanie najwiêcej g³osów w
5. Józefa Hrynkiewicz (PiS) – 334,
naszej gminie otrzyma³ W³ady6. Zbigniew Rynasiewicz (PO) – 247,
s³aw Ortyl, kandydat zg³oszony
7. Stanis³aw O¿óg (PiS)– 214,
przez PiS, który w skali okrêgu
8. Jan Bury (PSL) – 201,
równie¿ uzyska³ najwiêksze po9. Zbigniew Chmielowiec (PiS) – 184,
parcie, tym samym otrzyma³ man10. Andrzej Szlachta (PiS) – 151.
dat Senatora (w nawiasie podano iloœæ g³osów zdobytych w caW wyborach do Sejmu kandy- ³ym okrêgu):
daci mieszkaj¹cy na terenie Po- 1. W³adys³aw Ortyl – 5.401 (82.425),
wiatu Ropczycko-Sêdziszowskie- 2. Kawa Mariusz – 2.417 (61.237),
go uzyskali od wyborców z gminy 3. Mieczys³aw Maziarz– 1.118 (23.985).
Sêdziszów M³p. nastêpuj¹c¹ iloœæ
g³osów, (w nawiasie podano iloœæ
Szczegó³owe wyniki wyborów
g³osów zdobytych w ca³ym okrê- z terenu ca³ej gminy Sêdziszów
gu):
M³p. w rozbiciu na poszczególne
1. Zdzis³aw Pupa (PiS), zam. Góra Ropczyc- obwody g³osowania przedstaka – 2.978 (10.968),
wiaj¹ tabele.
2. Kazimierz Moskal (PiS), zam. Ropczyce –
Je¿eli nie wydarzy siê nic nad1.204 (14.234),
zwyczajnego nastêpne wybory do
3. Wies³aw Rygiel (PSL), zam. Ropczyce – 848 Sejmu i Senatu RP odbêd¹ siê za
(5.874),
4 lata w 2015 r. , a w miêdzycza4. Pawe³ Kardyœ (PO), zam. Sêdziszów M³p. – sie, w 2014 r. wybory do Parla533 (1.071),
mentu Europejskiego oraz wybo5. Mi¹so Krzysztof (PO), zam. Ropczyce – 131 ry samorz¹dowe.
(1.002),
6. Adam Homa (SLD), zam. Sêdziszów M³p. –
Sekretarz Gminy
111 (242),
Jan Maroñ

Wybory do Senatu RP 2011
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XI Sesja Rady Miejskiej
W dniu 29 wrzeœnia 2011 r. odby³a siê XI Sesja Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p., w czasie której radni podjêli 12 uchwa³:
- dotacji celowej z bud¿etu pañstwa na zwrot wydatków poniesionych z funduszu so³eckiego w 2010 r. - 27.546,82 z³,
- op³aty eksploatacyjnej –
70.000 z³,
- udzia³u w podatku dochodowym od osób prawnych 178.179,17 z³,
- œrodków z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego na
2. Uchwa³a w sprawie przyjêcia
realizacjê projektu „Indywido realizacji projektu systemodualizacja nauczania – optywego pn. „Indywidualizacja namalny rozwój ucznia” w rauczania – optymalny rozwój
mach Programu Operacyjucznia” wspó³finansowanego ze
nego Kapita³ Ludzki œrodków Europejskiego Fundu287.824,20 z³,
szu Spo³ecznego.
- rozliczeñ z lat ubieg³ych –
Rada Miejska przyjê³a do reali8.620 z³.
zacji projekt pt: „Indywidualiza- n Zwiêkszeniu dochodów maj¹tcja nauczania - optymalny rozwój
kowych gminy o kwotê
ucznia” wspó³finansowany ze
38.786,01 z³ z tytu³u dotacji ceœrodków Europejskiego Fundulowej z bud¿etu pañstwa na
szu Spo³ecznego w ramach Prozwrot wydatków poniesionych
gramu Operacyjnego Kapita³
z funduszu so³eckiego w 2010 r.
Ludzki. Projekt ten obejmie kla- n Zwiêkszeniu wydatków bie¿¹sy I-III wszystkich szkó³ podstawocych bud¿etu o kwotê
wych naszej gminy, bêdzie reali746.244,20 z³ z przeznaczezowany w okresie od 1.08.2011 r.
niem na:
do 31.07. 2012 r. za ³¹czn¹ kwotê
- remont dróg gminnych –
479.671,20 z³.
100.000 z³,
- remont drogi gminnej Bêdzie3. Uchwa³a w sprawie emisji
myœl – Grudna uszkodzonej
obligacji komunalnych.
przez powódŸ – 230.000 z³,
Gmina Sêdziszów M³p. wyemi- dotacjê dla Gminy Rzeszów
tuje 2.736 obligacji o wartoœci
tytu³em refundacji dotacji
nominalnej 1.000 z³ ka¿da na
udzielonej przez Gminê Rzeszów dla przedszkoli niepu³¹czn¹ kwotê 2.736.000 z³. Emisja
blicznych za dzieci bêd¹ce
obligacji bêdzie przeznaczona
mieszkañcami Gminy Sêdzina sp³atê zobowi¹zañ zaci¹gniêszów M³p. – 2.500 z³,
tych w poprzednich latach w
- odp³atnoœci za pobyt w dokwocie 1.284.700 z³, oraz sfinanmach pomocy spo³ecznej
sowanie wydatków nie maj¹cych
podopiecznych z gminy Sêpokrycia w dochodach w 2011 r.
dziszów M³p. – 105.300 z³,
w kwocie 1.451.300 z³.
- wynagrodzenia nauczycieli
zatrudnionych w œwietlicach
4. Uchwa³a w sprawie zmiany
szkolnych – 12.000 z³,
uchwa³y bud¿etowej Gminy Sê- projekt systemowy „Indywidziszów M³p. na rok 2011 nr IV/
dualizacja nauczania – opty16/11 z dnia 16 lutego 2011 r.
malny rozwój ucznia” wspó³Rada Miejska dokona³a zmian
finansowany ze œrodków Euw bud¿ecie gminy na 2011 r. poropejskiego Funduszu Spolegaj¹cych na:
n Zwiêkszeniu dochodów bie¿¹³ecznego w ramach Progracych bud¿etu o kwotê
mu Operacyjnego Kapita³
902.170,19 z³ z tytu³u:
Ludzki – 287.824,20 z³.
- odszkodowania za szkody
- utrzymanie obiektów sportospowodowane w infrastrukwych i organizowanie imprez
turze drogowej – 100.000 z³,
sportowych – 8.620 z³.
- dotacji celowej z bud¿etu n Zwiêkszeniu wydatków maj¹tpañstwa na usuwanie skutkowych bud¿etu o kwotê
ków klêsk ¿ywio³owych –
17.700 z³, z przeznaczeniem
230.000 z³,
na:
1. Uchwa³a w sprawie wyboru
³awników do S¹du Rejonowego
w Ropczycach na kadencjê 20122015.
Radni w g³osowaniu tajnym wybrali na ³awników do S¹du Rejonowego w Ropczycach do orzekania w sprawach rodzinnych i
nieletnich Pana Henryka Kubackiego i Pani¹ Gra¿ynê Ofiara.
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- budowê ogrodzenia placu zabaw na Osiedlu 1000-lecia w
Sêdziszowie M³p. – 16.100 z³,
- zakup dzia³ki w Zagorzycach
- 1.600 z³.
n Zmniejszeniu przychodów z tytu³u po¿yczki z bud¿etu pañstwa na wyprzedzaj¹ce finansowanie projektu pn. „Ochrona
zbiornika GZWP-425 poprzez
budowê kanalizacji sanitarnej
na terenie gminy Sêdziszów
M³p., czêœæ II, etap V – budowa
kanalizacji sanitarnej w Krzywej,
etap VI – budowa kanalizacji
sanitarnej w Kawêczynie Sêdziszowskim” o kwotê - 177.012 z³.
n Zmniejszeniu planowanego
deficytu bud¿etu finansowanego z po¿yczki na wyprzedzaj¹ce finansowanie dzia³añ finansowanych z udzia³em œrodków z bud¿etu Unii Europejskiej o kwotê - 177.012 z³.
5. Uchwa³a w sprawie zmian w
wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sêdziszów M³p.
Radni do wykazu przedsiêwziêæ w Wieloletniej Prognozy
Finansowej wprowadzili projekt
pn. „Indywidualizacja nauczania
– optymalny rozwój ucznia” finansowany z udzia³em œrodków
pochodz¹cych z bud¿etu Unii
Europejskiej.
6. Uchwa³a w sprawie wyboru
zadania i przyst¹pienia do z³o¿enia wniosku w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeñstwo – Dostêpnoœæ – Rozwój”.
Radni postanowili o przyst¹pieniu Gminy Sêdziszów M³p. do
programu pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeñstwo –
Dostêpnoœæ – Rozwój”. W ramach powy¿szego programu wybrano do realizacji zadanie pn.
„Przebudowa i remont ulic: Krótkiej, Rynek i Wyspiañskiego w Sêdziszowie Ma³opolskim”.

Kidackiej zam. Sêdziszów M³p.
oraz Pañstwu Ewie Jasiñskiej-Rzeszuto i Tomaszowi Rzeszuto zam.
Sêdziszów M³p. – wspó³u¿ytkownikom wieczystym nieruchomoœci zabudowanej na cele mieszkaniowe, po³o¿onej w Sêdziszowie M³p., oznaczonej w ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 1717
(pow. 0.0438 ha), stanowi¹cej
w³asnoœæ Gminy Sêdziszów M³p. bonifikaty w wysokoœci 70% od
op³aty z tytu³u przekszta³cenia
prawa u¿ytkowania wieczystego
przedmiotowej nieruchomoœci w
prawo w³asnoœci. Op³ata stanowi¹ca ró¿nicê pomiêdzy wartoœci¹ nieruchomoœci jako prawa
w³asnoœci, a wartoœci¹ nieruchomoœci jako prawa u¿ytkowania
wieczystego wynosi 7 304,00z³.
8. Uchwa³a w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodê.
Od 1 paŸdziernika 2011 r. za
1 m3 wody w gospodarstwach domowych mieszkañcy Bêdziemyœla
zap³ac¹ 2,70 z³ brutto (poprzednio 2,40 z³) pozostali odbiorcy
3,00 z³ (poprzednio 2,72 z³).
9. Uchwa³a w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodê.
Od 1 paŸdziernika 2011 r. za 1
m3 wody w gospodarstwach domowych mieszkañcy Krzywej,
Kawêczyna i Wolicy £ugowejPodlas zap³ac¹ 2,30 z³ brutto (poprzednio 1,90 z³) pozostali odbiorcy 2,50 z³.
10. Uchwa³a w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodê.
Od 1 paŸdziernika 2011 r. za 1
m3 wody w gospodarstwach domowych mieszkañcy Góry Ropczyckiej zap³ac¹ 2,25 z³ brutto (poprzednio 2,03 z³) pozostali odbiorcy 3,10 z³ (poprzednio 2,85 z³).
11. Uchwa³a w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodê.
Od 1 paŸdziernika 2010 r. za 1
m3 wody w gospodarstwach domowych mieszkañcy Klêczan zap³ac¹ 3,29 z³ brutto (poprzednio
3,15 z³) pozostali odbiorcy 4,54
z³ (poprzednio 4,28 z³).

7. Uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie bonifi12. Uchwa³a w sprawie rozpokaty od op³aty z tytu³u przekszta³- znania skargi Pana Jana Idzika.
cenia prawa u¿ytkowania wieczyRadni uznali za bezzasadn¹
stego w prawo w³asnoœci.
skargê Pana Jan Idzika na dzia³aRada Miejska wyrazi³a zgodê na nia Burmistrza Sêdziszowa M³p.
udzielenie Pani Marii Wytrwa³BIURO RADY MIEJSKIEJ
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105 lat Zwi¹zku
Nauczycielstwa
Polskiego
1 paŸdziernika 1905 roku w Pilaszkowie
ko³o £owicza, gdy Polska by³a podzielona
miêdzy zaborców, utworzono polsk¹ organizacjê nauczycielsk¹, któr¹ znamy dzisiaj
jako Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego.
Natomiast 25 maja 1906 roku powsta³o
pierwsze ognisko nauczycielskie na terenie
obecnego powiatu ropczycko-sêdziszowskiego i by³o to ognisko w Sêdziszowie M³p.
Powiatowe obchody 105-lecia
Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego mia³y miejsce 13 paŸdziernika
2011 roku w folwarku „Cyziówka” w Kamionce. Gospodarzem
rocznicowej uroczystoœci by³a
Zyta Wiktor, prezes Oddzia³u
ZNP w Sêdziszowie M³p., która

Jubileusz zgromadzi³ zwi¹zkowców z terenu powiatu.
Jubileusz zgromadzi³ nauczycieli i pracowników oœwiaty wraz z prezesami Oddzia³ów ZNP z czterech
gmin: Ostrów – Mariusz Wilk, Iwierzyce – Barbara Cender i Wielopole Skrzyñskie – Halina Brzoza
oraz goœci: Barbarê Wiktor – cz³onka prezydium Zarz¹du Okrêgu
Podkarpackiego ZNP, El¿bietê
Œwiniuch – zastêpcê burmistrza
Sêdziszowa M³p., Piotra Cielca –
Zyta Wiktor, prezes Oddzia³u ZNP w Sêdziszo- wójta Ostrowa. Goœcie skierowali
wiele ciep³ych s³ów i gratulacje na
wie M³p.
rêce Zyty Wiktor, ¿ycz¹c si³ do dalprzedstawi³a historiê powstania szej pracy i sukcesów.
Obchody 105-tej rocznicy rozZwi¹zku w Polsce oraz w powiepoczêto w maju tego roku od wycie ropczycko-sêdziszowskim.

jazdu szkoleniowego zwi¹zkowców (z gmin Sêdziszów M³p., Wielopole Skrz., Iwierzyce i Ostrów)
do muzeum w Pilaszkowie. Drugim akcentem by³o spotkanie, w
Teatrze Bagatela w Krakowie,
prezesów wszystkich oddzia³ów z
dawnej Galicji, którzy otrzymali
certyfikaty z datami powstania
ognisk ZNP. – Cieszymy siê, ¿e mo¿emy dzia³aæ w zwi¹zku, który ma
piêkn¹ i bogat¹ historiê. I nadal spe³nia funkcje najwa¿niejsze: walczy o
interesy pracowników oœwiaty i dobre
polskie szkolnictwo – powiedzia³a
prezes Zyta Wiktor.
Barbara Traciak

Relikwie
b³. Jana Paw³a II
w Sêdziszowie M³p.
21. paŸdziernika, w wigiliê liturgicznego
wspomnienia b³ogos³awionego Jana Paw³a II, w koœciele Mi³osierdzia Bo¿ego uroczyœcie powitano relikwie papie¿a Polaka.
Parafia przygotowywa³a siê do
tego wydarzenia od kilku tygodni.
Jednym z elementów duchowego przygotowania na przyjêcie
relikwii by³ koncert pani Gra¿yny Zieliñskiej – sopran, urodzonej w Zakopanem, a obecnie
mieszkaj¹cej w Austrii znakomitej œpiewaczki operowej.
Ponadto trzy kolejne dni przed
uroczystoœci¹ poœwiêcone zosta³y na modlitewne czuwanie.
W pi¹tek, 21. paŸdziernika do
Krakowa udali siê wierni i duszpasterze z parafii Mi³osierdzia Bo¿ego, by w Centrum Mi³osierdzia
w £agiewnikach przyj¹æ relikwie
i przywieŸæ je do Sêdziszowa M³p.
Uroczystoœci przyjêcia i instalacji relikwii, która rozpoczê³a siê o
godzinie 18.00 przewodniczy³ JE ks.
bp Kazimierz Górny. W tym radosnym dniu dla Sêdziszowa i okolic obej-

mujê was modlitw¹ – powiedzia³. (…)
Obyœmy z tego spotkania z Janem Paw³em II, którego relikwie tak uroczyœcie
przywieziono i powitano, umocnili
swoj¹ wiarê, swoj¹ mi³oœæ do Jezusa i
Matki Najœwiêtszej za wzorem Tego, którego dziœ tak serdecznie witamy.
Nabo¿eñstwo by³o kolejn¹
okazj¹ do dziêkczynienia za dar
pontyfikatu Jana Paw³a II
Uroczystoœæ z³¹czy³a nas we wspólnej
modlitwie b³agalnej o dar mocnej wiary dla nas wszystkich, byœmy mê¿nie

Relikwie b³. Jana Paw³a II zosta³y wniesione do koœcio³a Mi³osierdzia Bo¿ego na ramionach
parafian.
opowiadali siê po stronie Ewangelii i
stawali w obronie Koœcio³a i naszych
chrzeœcijañskich wartoœci – powiedzia³
ks. Krzysztof Gac, proboszcz parafii Mi³osierdzia Bo¿ego.
Nazajutrz, 22. paŸdziernika,
podczas mszy œwiêtej, któr¹ odpra-

wi³ ks. Marek Kêdzior wierni mieli
mo¿liwoœæ uca³owania relikwii.
W relikwiarzu, zainstalowanym
w œwi¹tyni znajduje siê skrawek
materia³u z kropl¹ krwi b³ogos³awionego.
(-)

Ogromna rzesza wiernych oraz poczty sztandarowe, reprezentuj¹ce instytucje, przyby³y na powitanie relikwii. Fot (2) R. Cio³kosz CENTRUM FOTO
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Fot. (3) UM Sêdziszów M³p.

Æwiczenia
stra¿ackie
Jednostki OSP z naszej gminy spotka³y siê
w sobotê 22 paŸdziernika br. w Zagorzycach Dolnych na rokrocznych æwiczenia.
G³ównym celem by³o sprawdzenie skutecznoœci dzia³ania stra¿aków w terenie górzystym.
Jednostki podzielone na trzy
zespo³y mia³y za zadanie rozwin¹æ linie i za pomoc¹ motopomp
podaæ wodê z rzeki Budzisz na
du¿e odleg³oœci, w miejsca po¿arów zlokalizowanych na wzniesieniach. Æwiczenia, w których wziê³o udzia³ 150 stra¿aków i zaanga¿owano 22 samochody pozwoli³y
doskonaliæ umiejêtnoœci praktyczne w zakresie dzia³añ taktycznych i gaœniczych oraz wspó³dzia³ania jednostek w trakcie likwidacji po¿arów.
Podczas podsumowania æwiczeñ 130 stra¿aków otrzyma³o za-

œwiadczenia o ukoñczeniu w 2011
r. kursu dla stra¿aków ochotników organizowanego przez PSP
w Ropczycach, które wrêczy³ osobiœcie Komendant Powiatowy
bryg. Jacek Róg.
Æwiczenia zakoñczono wspólnym ogniskiem.

PROGRAM:

„AKADEMIA ORANGE
DLA BIBLIOTEK”
Biblioteka Publiczna wraz ze swoimi Filiami Wiejskimi od roku 2010 bierze udzia³
w programie „Akademia Orange dla bibliotek”, który jest prowadzony przez Fundacjê Orange.
8

Celem tego programu jest wspieranie rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego poprzez zwiêkszenie dostêpu do nowych technologii komunikacyjnych i promocjê ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne sta³y siê
nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi
centrami informacyjnymi, kultu-

ralnymi i edukacyjnymi.
Program prowadzony jest na
mocy porozumienia w sprawie internetyzacji polskich bibliotek
publicznych z dnia 6 sierpnia
2009 r. zawartego pomiêdzy TP,
Ministrem Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Ministrem Spraw
Wewnêtrznych i Administracji
oraz Fundacj¹ Rozwoju Spo³eczeñstwa Informacyjnego.
Dziêki udzia³owi w tym programie nasi czytelnicy mog¹ w sposób nieodp³atny w ka¿dej naszej
placówce skorzystaæ z komputera z dostêpem do Internetu.

Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Informacyjnego i Polsko-Amerykañska Fundacja
Wolnoœci prowadzi Program Rozwoju Bibliotek, w którym nasza biblioteka uczestniczy
od 2008 roku.
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Jak œwiêtuje siê
w sêdziszowskim liceum?
13 paŸdziernika 2011 r., w przeddzieñ Œwiêta Edukacji Narodowej, spo³ecznoœæ Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Sêdziszowie M³p.
uroczyœcie œwiêtowa³a kolejn¹ rocznicê utworzenia Komisji Edukacji Narodowej oraz Dzieñ Patrona Szko³y. Uroczystoœæ, poprzedzona Msz¹ Œwiêt¹ odprawion¹ w Koœciele Mi³osierdzia Bo¿ego, zgromadzi³a znakomite grono goœci, wszystkich pracowników szko³y
oraz ca³¹ spo³ecznoœæ uczniowsk¹.
Ju¿ od kilku lat, 13 paŸdziernika jest dla pracowników i
uczniów sêdziszowskiego liceum
dniem wyj¹tkowym. W odœwiêtnych strojach, z uœmiechami na
twarzach, dumnie przekraczamy
próg szko³y, która tego dnia dla
ka¿dego z nas jest bardziej przyjazna i ciep³a. Uczniowie wreszcie z sympati¹ spogl¹daj¹ na
swych belfrów, Karol-ochroniarz
nie „œciga” m³odzie¿y za brak
identyfikatorów, dzwonek lekcyjny przestaje brzmieæ jak wyrok, a
cia³o pedagogiczne wreszcie nabiera ludzkich kszta³tów i zaczyna przemawiaæ ludzkim g³osem.
To jednak nie dzieñ cudów bo w
naszej szkole na co dzieñ wszyscy
wzajemnie darzymy siê szacunkiem i sympati¹, a 13 paŸdziernika jest ze swej istoty dniem, który
szczególnie mocno sprzyja okazywaniu sobie ciep³ych uczuæ.
Zwykle bowiem to w³aœnie w tym
dniu, w wigiliê Œwiêta Edukacji
Narodowej, wspominamy postaæ
naszego wyj¹tkowego patrona,
ksiêdza Piotra Skargi.
To podwójne dla nas œwiêto obchodzimy zawsze bardzo uroczyœcie. Radoœæ przeplatamy z zadum¹, zabawê z wdziêcznoœci¹
okazywan¹ wszystkim nauczycie-

lom za ich trud w³o¿ony w wychowanie i uczniom za to, ¿e po prostu s¹ i pozwalaj¹ nam, pedagogom, rzeŸbiæ swe umys³y i charaktery. Nie zapominamy równie¿ o
pracownikach obs³ugi i administracji, którzy ka¿dego dnia troszcz¹
siê o to, by w naszej szkole by³o czysto, schludnie i bezpiecznie.
Tegoroczne œwiêtowanie rozpoczêliœmy, jak zwykle zreszt¹, msz¹
œwiêt¹, któr¹ w Koœciele p.w. Mi³osierdzia Bo¿ego odprawi³ ks. proboszcz Krzysztof Gac. Po mszy
nauczyciele i m³odzie¿ powrócili
do szko³y, gdzie o godzinie 13.00
w hali widowiskowo-sportowej
wszyscy wziêli udzia³ w uroczystej
akademii. Sw¹ obecnoœci¹ zaszczycili nas zaproszeni goœcie: Pan Stanis³aw Ziemiñski – Starosta Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego,
Pan Antoni Zach – reprezentant
nauczycieli-emerytów, wieloletni
nauczyciel fizyki w naszym liceum,
a tak¿e Rodzice naszych uczniów,
którzy ten wyj¹tkowy dzieñ zechcieli spêdziæ razem ze swymi pociechami w ich szkole.
Oficjaln¹ czêœæ spotkania wype³ni³y podziêkowania kierowane
w stronê wszystkich pracowników
naszego liceum. Szczególnie mi³e
dla nas by³y s³owa Pana Starosty,

który w swym przemówieniu
podkreœli³ znacz¹c¹ rolê nauczyciela w procesie wychowania
m³odych pokoleñ, a tak¿e wyrazi³ s³owa uznania dla wysi³ków
naszych pedagogów, którzy podejmuj¹c innowacyjne sposoby
pracy z uczniem, rozs³awiaj¹
dobre imiê szko³y. Pan Starosta
¿yczy³ nam zadowolenia z pracy
i dalszych sukcesów, odbijaj¹cych siê szerokim echem nie tylko na forum lokalnym.
Podziêkowania za kolejny rok
wspólnej pracy pop³ynê³y tak¿e
z ust Pani Dyrektor Lucyny Doroby, która kieruj¹c s³owa uznania w stronê nauczycieli, wychowawców, katechetów i niepedagogicznych pracowników szko³y, zwróci³a uwagê na to, jak niezwykle wa¿ne i odpowiedzialne
zadania spoczywa na pracownikach oœwiaty, kszta³tuj¹cych serca i umys³y m³odego pokolenia.
Nastêpnie wrêczy³a nagrody nauczycielom i pracownikom szko³y, którzy w sposób szczególny
sw¹ postaw¹, oddaniem i rzetelnoœci¹ wp³ywaj¹ na ¿ycie ka¿dego m³odego cz³owieka. Spoœród
nauczycieli wyró¿nieni zostali: p.
A. Maræ, p. E. £agowska, p. A.
Trzyna, p. K. Bajor, p. R. Dzie-

dzic, p. £. Dziurzyñski, ks. K. Gac,
p. £. Kumor, p. W. Lach, p. T.
Przywara i p. M. Skoczek. Nagrodzeni pracownicy administracji i
obs³ugi to: p. R. Stachnik, p. A.
Stachnik, p. J. Stachnik, p. M.
Ocha³, p. B. Paœko i p. A. Puty³o.
W tegorocznym wspólnym œwiêtowaniu nie mog³o wzi¹æ udzia³u
kilku nauczycieli z naszej szko³y.
Powód ich nieobecnoœci by³ dla
nas jak najbardziej zaszczytny – zostali zaproszeni na wojewódzkie
obchody Dnia Edukacji Narodowej, by odebraæ w pe³ni zas³u¿one odznaczenia za szczególne zas³ugi dla oœwiaty i wychowania. W
tym roku by³a to wyj¹tkowo liczna grupa naszych pedagogów, co
dowodzi, i¿ sêdziszowskie liceum
poszczyciæ siê mo¿e œwietnymi nauczycielami, których nietuzinkowe dokonania buduj¹ dob¹ markê szko³y. Wœród uhonorowanych
odznaczeniami znaleŸli siê p. W.
Lach i p. O. W³odarska, którzy
otrzymali Medale Komisji Edukacji Narodowej przyznane przez
Ministra Edukacji Narodowej oraz
p. H. Szela i p. M. Skoczek, którym Prezydent Rzeczpospolitej
Polskiej przyzna³ medale (odpowiednio) Srebrny i Br¹zowy za
D³ugoletni¹ S³u¿bê. Ponadto p. H.
Szela odebra³a Nagrodê Kuratora Oœwiaty w Rzeszowie.
Starosta Powiatu RopczyckoSêdziszowskiego nagrodzi³ tak¿e
Nagrod¹ Starosty p. Dyrektor –
Lucynê Dorobê i p. O. W³odarsk¹, którym te wyró¿nienia
wrêczy³ podczas Powiatowego
Œwiêta Edukacji Narodowej.
Od kilku lat uroczystoœæ Dnia
Edukacji Narodowej obchodzona jest w naszej szkole wspólnie
ze Œwiêtem Patrona, ksiêdza Piotra Skargi. Dzieñ Patrona jest
doskona³¹ okazj¹ do tego, by
przypomnieæ sobie zas³ugi tego
charyzmatycznego kaznodziei,
bêd¹cego dla nas wzorem wiary i
postawy patriotycznej. Jego s³owa – „Kto OjczyŸnie swej s³u¿y, sam
sobie s³u¿y” – widniej¹ce na sztandarze szko³y oraz na tablicy upamiêtniaj¹cej patrona szko³y, stanowi¹ misjê naszego liceum i
motto podejmowanych przez nas
dzia³añ dydaktycznych.
Sta³ym elementem obchodów
Œwiêta Patrona s¹ w naszym liceum
konkursy szkolne zwi¹zane z osob¹
ksiêdza Piotra Skargi. Tradycyjnie
odby³y siê dwa takie konkursy, których adresatami byli uczniowie klas
pierwszych. Pierwszy z nich postawi³ przed uczniami zadanie zredaci¹g dalszy na str. 10
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ci¹g dalszy ze str. 9
gowania pracy pisemnej, dotycz¹cej nauk naszego Patrona, na temat: „Uniwersalne przes³anie Kazañ Sejmowych ksiêdza Piotra Skargi”. Jego organizacj¹ zajê³y nie Panie Otylia W³odarska i Agnieszka
Kêdziora-Œmia³ek. Najlepsze w tym
roku prace z³o¿y³y: Weronika Strêk,
Ewelina Brzostowska, Jadwiga Ziemiñska oraz Karolina Wac³aw.
Drugi konkurs – historyczny – pod
has³em „Ksi¹dz Piotr Skarga i jego
epoka” przeprowadzony zosta³
przez nauczycieli historii – Panów:
W³odzimierza Lacha i Jacka Magdonia. Zwyciêzcami tego konkursu zostali: Pawe³ Golon, Ewelina
Brzostowska i Aleksandra Piku³a.
Laureaci obu konkursów zostali
uhonorowani nagrodami ksi¹¿kowymi.
13 paŸdziernika by³ dniem wyj¹tkowo wa¿nym i istotnym dla
naszych najm³odszych uczniów,
bowiem ju¿ po raz ósmy w historii

naszej szko³y, w uroczystoœæ zwi¹zan¹ ze Œwiêtem Edukacji Narodowej, wpisany zosta³ akt przyjêcia pierwszoklasistów w poczet
pe³noprawnych uczniów liceum.
Uczniowie klas pierwszych z³o¿yli
uroczyste œlubowanie na sztandar
szko³y, do³¹czaj¹c oficjalnie do
szkolnej braci i przyjmuj¹c na siebie wszelkie prawa i obowi¹zki
wynikaj¹ce z faktu bycia uczniem
Liceum Ogólnokszta³c¹cego w
Sêdziszowie M³p.

Kulminacyjnym punktem uroczystoœci Dnia Edukacji Narodowej i Œwiêta Patrona by³ program
artystyczny przygotowany przez
uczniów klas trzecich pod opiek¹
Pani Lucyny Kopciuszyñskiej i
Pana Zygmunta Wiciejowskiego.
Nasi podopieczni jak zawsze zachwycili nas swymi talentami i trafnoœci¹ spostrze¿eñ. Przypominaj¹c zas³ugi Komisji Edukacji Narodowej, ugruntowali w zebranych przekonanie, ¿e dzieñ 14

paŸdziernika s³usznie ustanowiony zosta³ œwiêtem pañstwowym, a
wspominaj¹c osobê ksiêdza Piotra Skargi, sk³onili wszystkich do
refleksji nad kondycj¹ naszej ojczyzny, której potrzeby – mi³oœæ i
oddanie obywateli – od stuleci siê
nie zmieniaj¹. Nasi uczniowie
pomogli nam równie¿ spojrzeæ
na nasz¹ pracê z lekkim przymru¿eniem oka i podziêkowali za
kolejny wspólnie spêdzony rok.
Ewelina £agowska

Œwiêto Patrona i Dzieñ Edukacji Narodowej
w Szkole Podstawowej w Zagorzycach Górnych
W pi¹tek, 14 paŸdziernika 2011 roku w
Szkole Podstawowej w Zagorzycach Górnych obchodzono Œwiêto Patrona tej szko³y,
którym jest b³ogos³awiony Jan Pawe³ II,
po³¹czone z obchodami Dnia Edukacji Narodowej.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê
msz¹ œwiêt¹ w koœciele parafialnym w Zagorzycach Górnych.
Dalsze obchody mia³y miejsce w
szkole. Wziêli w nich udzia³
uczniowie, nauczyciele, pracownicy szko³y oraz licznie przybyli
rodzice uczniów. Zgromadzonych serdecznie powita³a Pani
Dyrektor mgr El¿bieta Koziara.
Po wniesieniu sztandaru i odœpiewaniu hymnu szko³y uczniowie
zapalili znicze oraz z³o¿yli kwiaty
przed tablic¹ pami¹tkow¹ i obrazem Jana Paw³a II. Kolejnym
punktem programu by³a prezentacja multimedialna poœwiêcona
papie¿owi Polakowi, któr¹ obejrzeli wszyscy zebrani, by nastêpnie zaœpiewaæ „Barkê” – ulubion¹ pieœñ patrona naszej szko³y. Uczniowie klas IV-VI przedstawili program artystyczny zwi¹zany z Dniem Nauczyciela. Wystêp
zakoñczy³o chóralne „Sto lat” i
¿yczenia dla nauczycieli. Nastêpnie Pani Dyrektor wrêczy³a nagrody nauczycielom oraz pra-
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cownikom szko³y za osi¹gniêcia
w pracy zawodowej.
Wa¿nym jest, ¿e przy tej okazji
mo¿na by³o choæ na chwilê zatrzymaæ siê, wspomnieæ osobê
Jana Paw³a II, który w czasie pontyfikatu wielokrotnie kierowa³ do
nauczycieli i wychowawców s³owa: „Pozostañcie wierni ca³ej polskiej
historii, polskiej kulturze, tradycjom
chrzeœcijañskim. Przechowujcie to dziedzictwo, pomnó¿cie to dziedzictwo.
Przeka¿cie je nastêpnym pokoleniom”.
Anna P³ocicka
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We wtorek 4 paŸdziernika 2011 roku
szeœædziesiêcioosobowa grupa dzieci z
Publicznego Przedszkola nr 2. odwiedzi³a
Koœció³ Braci Mniejszych Kapucynów.

Za klasztorn¹ bram¹

W ubieg³ym roku spotkanie w
koœciele mia³o na celu zapoznanie z wygl¹dem franciszkañskiego
sanktuarium z budow¹ i zasadami dzia³ania koœcielnych organów
oraz wys³uchanie znanych pieœni
granych na tym ,,Królu instrumentów”. Obecnie celem wizyty by³o
poznanie ¿ycia Œw. Franciszka z
Asy¿u i zwrócenie uwagi na jego
mi³oœæ do przyrody i poszanowanie ¿ycia w ka¿dej postaci, rozk³adu dnia codziennego i sposobu
¿ycia braci bêd¹cych w nowicjacie oraz obejrzenie nieznanych
dot¹d pomieszczeñ takich jak kaplica, w której zakonnicy zbieraj¹
siê kilkakrotnie dziennie na wspólne modlitwy(zwana chórem zakonnym),refektarz czyli jadalnia,
biblioteka, a na koniec spacer po
ogrodzie.
Wszêdzie przedszkolakom ukazywane by³y obrazy, elementy architektury, freski, portrety i figury œwiêtych. Oprowadzaj¹cy
przedszkolaków bracia wykazali
du¿y talent pedagogiczny i intuicyjn¹ znajomoœci¹ psychiki i
mo¿liwoœci percepcyjnych dzieci w wieku przedszkolnym. Dziêki temu ich opowieœæ o codziennej modlitwie, zajêciach, obowi¹zkach i trybie ¿ycia zwi¹zanych
z regu³¹ zakonu, wyrzeczeniami,
dyscyplin¹ i poœwiêceniem by³a
ciekawa i wartka.
W ogrodzie wiêkszoœæ z nas po
raz pierwszy mia³a mo¿liwoœæ zobaczyæ klasztorne budynki gospo-

darcze, ogród warzywny, drzewa
owocowe i wymagaj¹cy równie¿
wiele pracy park, z zadbanym
trawnikiem, miejscami rekreacji,
drzewami i krzewami; a wœród nich
drzewo cierniowej korony Chrystusa, czeremchê, cyprysy, azalie,
tuje, ja³owce i wiele innych.
Specyficzn¹ atmosferê nastrajaj¹c¹ do modlitwy i refleksji buduj¹ ,,miejsce zadumy” z figur¹
Œw. Franciszka, Matki Bo¿ej Fatimskiej i pobo¿nego brata Leona
Wojnara.
Rozwojowi dziecka, nabywaniu wiedzy, kszta³towaniu umiejêtnoœci kompetencji niezwykle
sprzyjaj¹ tego typu kontakty z naj-

bli¿szym otoczeniu, nawi¹zywanie wspó³pracy z wa¿nymi lokalnymi instytucjami do jakich niew¹tpliwie nale¿y Koœció³ i Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów oraz orientowanie siê w rolach spo³ecznych pe³nionych w
lokalnej spo³ecznoœci. Sprzyjaj¹
te¿ wychowaniu i budowaniu powszechnie akceptowanego systemu wartoœci za przyk³adem Œw.
Franciszka:,, Pochwalony b¹dŸ
Panie za wszystko, co stworzy³eœ
nam”. Dziêkujemy za t¹ mo¿liwoœæ!
Na pami¹tkê wizyty wszystkie
dzieci otrzyma³y ksi¹¿eczkê O.
Hieronima Warachima o fran-

„Zamek jak z bajki”
We wtorkowy poranek, 25 paŸdziernika
2011r., najstarsze grupy przedszkolaków z
Publicznego Przedszkola Nr 2 w Sêdziszowie
M³p. wyruszy³y autokarami do £añcuta.
G³ównym celem wycieczki by³o zwiedzenie oran¿erii oraz zamku, który jest jedn¹
ty w oran¿erii dzieci wrzuci³y groz najpiêkniejszych rezydencji arystokraszow¹ monetê do studni, wypotycznych w Polsce.
kach s³oñca, drzewa mieni³y siê wiadaj¹c przy tym ¿yczenie: „chcê
Po wyjœciu z autokarów skierowaliœmy nasze kroki do malowniczego parku, który otacza zamek,
gdzie wznosz¹ siê liczne pawilony, zabudowania gospodarcze,
niegdyœ zwi¹zane z codziennym
¿yciem ³añcuckiej rezydencji.
Park o tej porze roku wygl¹da
bajecznie, szczególnie w promy-

kolorami. Podziwiaj¹c ogrody
pa³acowe dotarliœmy do zabytkowej oran¿erii, gdzie znajduje siê
sta³a ekspozycja roœlin i zwierz¹t.
Z zachwytem nas³uchiwaliœmy
œpiewu ptaków, ogl¹daliœmy z zaciekawieniem okazy ró¿norodnych zwierz¹t. (œwierszcze, ¿ó³wie,
papugi, go³êbie, rybki itp.,) i tropikalnych roœlin. Na koniec wizy-

tu jeszcze wróciæ.”
Podzieleni na trzy grupy pod
opiek¹ trzech przewodników rozpoczêliœmy lekcjê muzealn¹ pt:
„Zamek jak z bajki”. Na pocz¹tku
w Wielkiej Sieni zamku przewodniczka przedstawi³a historiê zamku, poda³a w kolejnoœci w³aœcicieli i budowniczych. Z uwag¹ s³uchaliœmy o tym, ¿e zamek ³añcuc-

ciszkañskim sanktuarium ze zdjêciami przedstawiaj¹cymi dzie³a
sztuki i kultu oraz poznanie przez
nas miejsca.
Tamara Hadyœ
nauczycielka Publicznego
Przedszkola Nr 2
w Sêdziszowie M³p.
ki by³ miejscem spotkañ towarzyskich. Bywali tu przedstawiciele
rodów królewskich, arystokracja
polska zagraniczna oraz politycy.
£añcuckie wnêtrza zauroczy³y nas
przestronnoœci¹, cennymi i ró¿norodnymi zbiorami dzie³ sztuki, które stanowi¹ bogate wyposa¿enie
wnêtrz.
Wycieczka by³a bardzo udana.
£añcucki zamek jest wyj¹tkowym
miejscem, które warto zobaczyæ.
Z przyjemnoœci¹ ogl¹daliœmy
piêknie urz¹dzone apartamenty,
gdzie w ciszy oddawaliœmy siê
marzeniom, wyobraŸni. Dzieci
by³y zachwycone, z uœmiechem
wróciliœmy do przedszkola. Jeszcze d³ugo bêdziemy wspominaæ
„Zamek jak z bajki”.
Bo¿ena Pazdan
Publiczne Przedszkole Nr2
Sêdziszów M³p.

11

Nr 8 (171) 31 paŸdziernika 2011 r.

Europejski Dzieñ
Jêzyków Obcych
w Zespole Szkó³ Zawodowych
w Sêdziszowie M³p.
Dnia 7 paŸdziernika 2011 roku w naszej szkole, jak co roku, odby³ siê Konkurs z Okazji
Europejskiego Dnia Jêzyków Obcych.

„Dwójeczkowe” ognisko
W dniu 26.09.2011 roku
uczniowie klasy 6 A Szko³y
Podstawowej nr 2 w Sêdziszowie wraz z wychowawc¹
zorganizowali ognisko integracyjne, na którym odby³y
siê warsztaty wychowawcze
dla zaproszonych rodziców,
nauczycieli oraz samych
uczniów pt. „Zgrana klasa”.
Po warsztatach wszyscy uczestnicy brali udzia³ w zaplanowanych
zabawach, konkursach i meczu
pi³ki no¿nej doroœli vs dzieci.
Okaza³o siê, ¿e rodzice maj¹ bardzo ciekawe techniki biegu
z nogami przywi¹zanymi do
nóg swoich pociech. Ch³opcy byli
nieco lepsi od kole¿anek z klasy
w dru¿ynowym œciganiu siê w
workach. Mecz pi³karski rozgrywany by³ w ciemnoœciach i w tych
warunkach wspólna dru¿yna rodziców i nauczycieli nieznacznie
pokona³a dzieci, które natychmiast za¿¹da³y rewan¿u.
Zap³onê³o ognisko i nadszed³
czas na wspólne œpiewanie piose-
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nek przy akompaniamencie gitary. Kie³baski i pieczone ziemniaki
smakowa³y wyj¹tkowo dobrze,
podobnie jak lody, s³odycze
i pyszna herbatka przygotowana przez mi³ych gospodarzy. Dziêkujemy za wspólnie spêdzone
chwile i owocne warsztaty.
MI

Organizatorkami konkursu by³y
panie Renata Bia³ek, Ewelina Jaworek –Cabaj – ucz¹ce jêzyka angielskiego, pani Barbara Twardowska – ucz¹ca jêzyka niemieckiego i pani Iwona Kasperska –
nauczycielka jêzyka rosyjskiego.
Udzia³ w konkursie wziê³y klasy
drugie o profilu fryzjerskim, informatycznym, elektrycznym, elektronicznym i handlowym. Swoj¹
obecnoœci¹ zaszczycili nas uczniowie gimnazjum z Sêdziszowa, Iwierzyc i Wielopola Skrzyñskiego.
Po uroczystym powitaniu wszystkich zgromadzonych nast¹pi³a
czêœæ artystyczna. Uczniowie zaœpiewali piosenki w jêzykach obcych, co
pokaza³o, ¿e dobrze znaj¹ wymowê. Nastêpnie odegrali krótkie scenki po angielsku, niemiecku i rosyjsku, maj¹ce na celu udowodniæ, ¿e
nasi uczniowie radz¹ sobie w swobodnym porozumiewaniu siê.
Wszystkie wystêpy zosta³y nagrodzone licznymi brawami i owacjami.
Nastêpnie uczniowie klas drugich przyst¹pili do czêœci konkursowej. Pytania dotyczy³y ogólnej
wiedzy o ka¿dym kraju tzn. Anglii, Niemczech i Rosji. Celem
konkursu jest rozwijanie zainteresowañ uczniów pod k¹tem jêzyka angielskiego, niemieckiego
i rosyjskiego, a tak¿e ukazanie, jak
wiele daje dzisiaj nauka jêzyków

obcych. Uczniowie bardzo dobrze sobie radzili i poprawnie
odpowiadali na pytania.
Po konkursie pani Renata Bia³ek
og³osi³a wyniki. Zwyciêzcami okazali
siê uczniowie z grupy elektryków w
sk³adzie: S³awomir Przetacznik, Artur Zawisza, Mateusz Wi¹cek.
Uczniowie ci odpowiedzieli
dobrze na pytania z ka¿dego jêzyka. Okazali siê bezkonkurencyjni. Za swoj¹ wiedzê otrzymali nagrody ksi¹¿kowe.
Po czêœci konkursowej odby³ siê
pokaz fryzur w wykonaniu uczennic, które kszta³c¹ siê na profilu fryzjerskim. Wielk¹ pomoc¹ w wykonaniu fryzur s³u¿y³y panie Bogus³awa Jaworek i Ma³gorzata Drozd.
Na koniec gimnazjaliœci wziêli
udzia³ w krótkim konkursie na
temat wiedzy o ró¿nych krajach
europejskich, otrzymuj¹c drobne upominki.
Uczniowie chêtnie uczestniczyli w konkursie. Z roku na rok zauwa¿a siê coraz wiêkszy wk³ad i
zaanga¿owanie uczniów w naukê
jêzyków obcych, co jest buduj¹ce i rzutuje pozytywnie na przysz³oœæ naszych wychowanków.
Mamy nadziejê, ¿e równie¿ za
rok bêdzie tak mi³o, weso³o i ciekawie w naszej szkole jak 7 paŸdziernika.
Iwona Kasperska
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ŒWIÊTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA
w Szkodnej

Uczniowie klasy VI przygotowali czêœæ artystyczn¹ oraz ró¿ne konkursy. Œwiêto to zaplanowane zosta³o jako rodzaj pikniku rodzinnego, tote¿ temat rodziny, oprócz
tematyki o ziemniaku, by³ tematem
wiod¹cym w przedstawianych
przez uczniów scenkach. Osiem
dziewcz¹t udanie zaprezentowa³o
siê w ró¿nych sytuacjach rodzinnych pokazuj¹c w kabaretowy sposób role mamy, ojca i dzieci. By³y
równie¿ elementy rapu oraz bajkowa sceneria. Wszystko zmierza³o do mora³u, ¿e rodzina jest najwa¿niejsza, a dzieci maj¹ s³uchaæ
rodziców i przestrzegaæ regu³ bezpiecznego zachowania.
Po przedstawieniu uczniowie
z klasy szóstej pod okiem nauczyciela przeprowadzili konkursy o
tematyce ziemniaka, w których
wziê³y udzia³ dzieci przedszkolne
oraz z klas I do VI. Du¿¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê rzuty ziemniakami do kosza oraz ziemniaczany slalom miêdzy pacho³kami.
Po zakoñczeniu konkurencji
sportowych odby³ siê quiz wiedzy
o ziemniaku, w którym najwiêcej
punktów zdoby³a uczennica z
klasy VI. Wszyscy zwyciêzcy otrzymali wspania³e nagrody.
Uczestnicy pikniku mogli równie¿ podziwiaæ ziemniaczane
stworki oraz piêkne stempelki
wykonane przez dzieci. Panie ze
stowarzyszenia gospodyñ przyzna³y nagrody za najciekawszego
stworka oraz piêkny stempelek.
Po zakoñczeniu rywalizacji sportowo-artystycznych dzieci oraz
wszyscy obecni zostali zaproszeni
na degustacjê licznych potraw z
ziemniaków, które zosta³y przygotowane przez Panie ze stowarzyszenia gospodyñ, a smakowa³y jak
potrawy z najlepszej kuchni œwiata. By³y to: kluski œl¹skie, frytki, pierogi, placki ziemniaczane, zupa
ziemniaczana, gulasz z ziemniaków,
sznycle ziemniaczane.
Nastêpnie dzieci wziê³y udzia³
w zabawie tanecznej.
Podsumowuj¹c
mo¿emy
stwierdziæ, ¿e piknik cieszy³ siê
du¿¹ popularnoœci¹ nie tylko
wœród m³odych mieszkañców
Szkodnej, ale równie¿ tych trochê starszych. Organizatorzy stanêli na wysokoœci zadania, wszyscy œwietnie siê bawili i ju¿ czekaj¹ na kolejn¹ edycjê pikniku!

W ramach wspó³pracy Szko³y Podstawowej w Szkodnej ze Stowarzyszeniem
Gospodyñ Wiejskich „Szkodnianki”
uczniowie naszej placówki wraz z dyrektorem szko³y Pani¹ Wies³aw¹ Zagrodnik oraz nauczycielami wziêli
udzia³ w imprezie œrodowiskowej „Œwiêto pieczonego ziemniaka.”. Impreza
odby³a siê w niedzielê 25.09.2011 r.
w remizie stra¿ackiej w Szkodnej.

Z³owili II miejsce dla Sêdziszowa
Miejskie Centrum Kultury w Le¿ajsku zaprosi³o po raz kolejny m³odzie¿ Sêdziszowa M³p. ze szkó³ gimnazjalnych i œrednich do rywalizacji
w Konkursie Wiedzy Przyrodniczo£owieckiej.

Do konkursu zaproszono trzyosobowe zespo³y. Gminê Sêdziszów reprezentowali przedstawiciele Zespo³u Szkó³ Zawodowych,
LO i Gimnazjum z Sêdziszowa.
Spoœród miast zaprzyjaŸnionych,
w turnieju uczestniczy³y szko³y z
Lubaczowa, Leska, Iwonicza
Zdroju, Baranowa Sandomierskiego, £añcuta, Nowej Sarzyny
oraz Le¿ajska jako gospodarze.
Jolanta B¹czkowska Fina³ Konkursu odby³ w Zespole
Urszula P³ocicka Szkó³ Technicznych w Le¿ajsku.

Przedstawicielami m³odzie¿y
szkó³ œrednich byli: Dariusz Malisiewicz z Zespo³u Szkó³ Zawodowych im. prof. Karola Olszewskiego oraz Kamil Szela i Pawe³ Bielobradek z Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. ks. Piotra Skargi, natomiast Gimnazjum im. K.K. Baczyñskiego z Sêdziszowa M³p. reprezentowali Seweryn Ku³ak,
Eryk Rudy, Micha³ Ozga. Uczestników obowi¹zywa³a wiedza
szkolna z zakresu biologii, formy
ochrony przyrody w Polsce ze
szczególnym uwzglêdnieniem
roœlin i zwierz¹t chronionych,
zanieczyszczenie i ochrona œrodowiska, zagadnienia zwi¹zane z
Lig¹ Ochrony Przyrody oraz wiadomoœci z dziedziny ³owiectwa.
Konkurs rozpocz¹³ siê punktu-

alnie o godzinie 10.00 w dniu 21
paŸdziernika. Jako pierwsi rywalizowali uczniowie gimnazjów,
ka¿da dru¿yna losowa³a zestaw
pytañ, mimo trudnych zadañ i
mocnej konkurencji Gimnazjum
Sêdziszowskie uplasowa³o siê na
II miejscu. Pytania dla uczestników szkó³ œrednich nie nale¿a³y
do ³atwych, ale ch³opcy poradzili sobie z nimi doskonale i tak¿e
zdobyli II miejsce. Na koniec odby³o siê uroczyste wrêczenie dyplomów oraz cennych nagród.
Jeszcze raz gratulujemy sêdziszowskiej m³odzie¿y tym bardziej,
¿e wiêkszoœæ pytañ dotyczy³a Leœnictwa Jasielskiego i w tej bran¿y
musieli siê wykazaæ wiedz¹.
Maria Parys
Barbara Jab³oñska

13

Nr 8 (171) 31 paŸdziernika 2011 r.

W SADZIE
„W listopadzie pusto w sadzie” –
informuje pesymistycznie brzmi¹ce przys³owie. W istocie miesi¹c
ten nie nastraja optymistycznie,
jako ¿e pogoda bywa wtedy przekropna, mglista, pochmurna.
Wszelako zdarzaj¹ siê dni przynosz¹ce z³ot¹ jesieñ. Jeœli w
dwóch poprzednich miesi¹cach
pojawi¹ siê tzw. wiosenne kwiaty,
nale¿y spodziewaæ siê przyjemnej
pogody przez kilka najbli¿szych
tygodni. Przeciwnie, obecnoœæ
tych¿e kwiatów w listopadzie nie
wró¿y ju¿ niczego dobrego. Z
kolei obfitoœæ œliwek i orzechów,
a znikoma iloœæ grzybów przepowiadaj¹ zimê uci¹¿liw¹, mroŸn¹.
Cytowane powy¿ej przys³owie
uwzglêdnia raczej przezornoœæ
sadowników, którzy w obawie
przed ch³odami winni ogo³ociæ
drzewa z owoców.
Goszcz¹cy w naszych stronach
mieszkañcy innych terenów kraju
zwracaj¹ uwagê na zachowane
jeszcze tutaj tradycyjne sady z wysokopiennymi drzewami dawnych
odmian. Znajduj¹ siê one g³ównie w pobli¿u starszych, przede
wszystkim drewnianych budynków np. na po³udnie od Sêdziszowa Ma³opolskiego. Nieco zapomniane, a nawet dyskryminowane, z powodu naprzemiennego
owocowania i k³opotliwego zrywania owoców, swój ¿ywot zawdziêczaj¹ zapewne ju¿ tylko sentymentom w³aœcicieli i zwolennikom tradycji. Dawniej w obrêbie ka¿dego
szlacheckiego dworu i wiejskiej
chaty ros³o przynajmniej kilka okaza³ych drzew owocowych, dziêki
którym na wiosnê budynki dos³ownie tonê³y w olbrzymich, kwiecistych bukietach, zaœ jesieni¹ z³oto liœci ociepla³o krótkie, zamglone dni (vide ilustracje). Szczepione drzewa owocowe w naszych
stronach nazywano po staropolsku „szczepami”. Nie s¹ one zbyt
¿ywotne (zwykle do 100 lat), w
przeciwieñstwie do swych dzikich
krewniaków odznaczaj¹cych siê
d³ugowiecznoœci¹. Jesienne prognozy „na zimê” s¹ bardziej wiarygodne, jeœli oprzemy je na obserwacjach poczynionych na sadach
prowadzonych systemem tradycyjnym. W tzw. intensywnych naturalne rytmy biologiczne s¹ ju¿
wyraŸnie zak³ócone. Je¿eli zatem
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liœcie opadaj¹ doœæ wczeœnie i nagle, pocz¹wszy od wierzcho³ków
drzew, nale¿y spodziewaæ siê rych³ej i raczej mroŸnej zimy, ale:
„Gdy na drzewie liœæ siê d³ugo trzyma,
jeszcze nie prêdko przyjdzie do nas
zima”. Marzeniem ka¿dego malarza jest odtworzenie na p³ótnie
b¹dŸ papierze efemerycznej, urokliwej szadzi nazywanej u nas „sêdzielin¹”. Bardziej realny aspekt
tego zjawiska uwzglêdnia przys³owie stworzone przez praktyczny
lud: „Gdy w Adwencie sêdzielina na
drzewach siê pokazuje, to urodzajny
roczek nam zwiastuje”. Przodkowie
nasi ¿yj¹cy w zgodzie z Bogiem,
natur¹ i tradycj¹ musieli w³aœnie
przed Adwentem zakoñczyæ prace w ogrodach, sadach i na polach. W przeciwnym razie ziemia
œwiêta mog³aby siê na nich obraziæ. Spod drzew skrzêtnie wygrabiano liœcie, które przeznaczano
na œció³kê dla zwierz¹t oraz na
ogacanie budynków. Pnie m³odych drzewek opatulano s³om¹, a
na ziemiê wokó³ nich sypano plewy i sieczkê. Zapobiegliwi gospodarze pod koniec listopada i w
grudniu œcinali zrazy drzew; najlepiej przed pe³ni¹ ksiê¿yca. By³y
one przechowywane w pojemnikach z piaskiem, w piwnicach lub
grubach. Warto podkreœliæ, ¿e
umiejêtnoœæ szczepienia drzew
posiada³ kiedyœ ka¿dy szanuj¹cy siê
gospodarz. Wiedzê sadownicz¹
przekazywano drog¹ ustn¹ b¹dŸ
zapisywano j¹ w kalendarzach i w
specjalistycznych ksiêgach. O dziwo, wiele praktycznych wskazówek sprzed wieków s³u¿y nam jeszcze i dziœ. Dla przyk³adu napisana
w X w. rolnicza ksi¹¿ka „Geopaniki” podaje, ¿e najlepszym okresem
sadzenia drzewek jest jesieñ, bowiem wtedy „przyroda zajmuje siê
korzeniami”, a nie – jak na wiosnê
- kwieciem i listowiem. W Polsce
wiele tego rodzaju pozycji ukaza³o siê w XVI i XVII w. Zarówno
szlachcic jak i w³oœcianin wiele

czasu spêdzali w sadzie, gdzie
„³acno o wytchnienie i ucieszysz
podniebienie”. Oto jak sprzed
oko³o stu laty pisarka Maria D¹browska afirmowa³a dary jesieni:
„Gruszki bery jakby zrobione z mas³a i
odziane cieniutk¹ skórk¹, od spodu
szorstk¹ niby jêzyczek kota. Winiówki
nalane zielonym sokiem. Jab³ka oliwki, w których pestki zanurzone s¹ w
kropli pachn¹cego olejku. Malinówki
lepkie od s³odyczy, kosztele, renety szare, z³ote, ró¿owe”. Na szczêœcie niektóre z tych dawnych odmian
przetrwa³y do chwili obecnej –
dziêki zapobiegliwoœci naszych poprzedników, którzy ka¿d¹ czynnoœæ zwykli uœwiêcaæ modlitw¹. W
ich przekonaniu nawet najbardziej wytrwa³a praca nie da efektu, jeœli nie wesprze jej b³ogos³awieñstwo Nieba: „Gdy Bóg pob³ogos³awi, rok siê dobrem w sercach ws³awi”, a jak wiadomo: „£aska Bo¿a,
dobre zdrowie, co lepszego, niech kto
powie”. Przypomnijmy jeszcze znamienne przys³owie: „Od nêdzarza
do cesarza wszyscy ¿yj¹ z gospodarza”.
Owoce z sadów s³u¿y³y nie tylko
rodzinom w³aœcicieli. Wywo¿one
na jarmarki i targi (np. w formie
suszek) uzupe³nia³y skromne bud¿ety domowe. W zimie owoce
przechowywano w piwnicach, w
grubach, w kómorach b¹dŸ zagrzebane w s³omie – na strychach.
Ludzie wierzyli, i¿ zjedzenie jab³ka w Wielk¹ Sobotê uchroni ich
przed chorobami gard³a.
„Stare sady! Mimo, ¿e wci¹¿ trwaj¹
w naszej pamiêci, coraz ich mniej. Ostoja bioró¿norodnoœci, oaza spokoju, Ÿród³o smaków i aromatów. Czy zdo³amy
je uchroniæ przed zag³ad¹ i zachowaæ
dla nastêpnych pokoleñ?” (Danuta
Bartosz). Pozytywnie nale¿y oceniæ dzia³ania Spo³ecznego Instytutu Ekologicznego, który realizuje projekt polegaj¹cy na propagowaniu sadów tradycyjnych, w
których rosn¹æ bêd¹ drzewa owocowe starych odmian. Przypomnijmy jeszcze dobrze znane naszym

przodkom odmiany jab³oni: boikeny, daporty (odmiana znana
ju¿ w XV w. ), malinówki, jakubówki, papierówki, koksy, boskoopy, mekintosze, wilhelmy, ma³gorzatki, oliwki, czubki, jonatany,
lansberskie, kronselskie, ananasówki, kortlandy, inflandzkie,
d¿emsy, beforesty, lindy, bankrofty, starkingi, titówki. W pamiêci
zachowa³y siê te¿ ró¿ne odmiany
grusz np. komisówki, faworytki,
lipcówki, bonkrety, bergamoty,
pary¿anki, a tak¿e œliwy: ró¿ne wêgierki, renklody, mirabelki, domaszczyny, luboski – te suszono w
interesuj¹co skonstruowanych
podziemnych jamach. Ju¿ tylko z
szacunku dla tradycji przypomnijmy historyczne nazwy odmian jab³oni: balsamki, bursztynówki, cyganki, wanatki, pepingi, kalwile,
wierzbówki, maryjki, pierzgniêta,
sorby, jastonki. Polska chlubi siê
tym, ¿e sady jab³oniowe zak³adano wczeœniej ni¿ w innych krajach,
a iloœæ odmian by³a po prostu imponuj¹ca. Zdaniem naukowców
owoce pochodz¹ce z drzew rosn¹cych bez chemii i genetycznego modyfikowania nie powoduj¹
alergii, maj¹ niezwyk³e walory
od¿ywcze i smakowe. Przydomowe sady niew¹tpliwie upiêkszaj¹
krajobraz, urastaj¹c bez ma³a do
rangi symbolu polskoœci. Zawsze
ochrania³y one zagrody przed
dzia³aniem wichru, przed zaspami, a nawet piorunami. To ostatnie zadanie wi¹zano zw³aszcza z
zapomnianymi nieco morwami, w
których owocach gustowa³y dzieci, a w liœciach jedwabniki. Wysokopienne drzewa owocowe to
prawdziwa ozdoba naszych wsi i
miasteczek, to miejsce odpoczynku dla ludzi i schronienie dla wielu zwierz¹t; to wreszcie Ÿród³o po¿ywienia. Nasi praktyczni przodkowie sadzili je czêsto na zagonach oddzielaj¹cych stajania pól
uprawnych oraz na miedzach.
By³y to zarazem miejsca wypasu
byd³a. Na pastwiskach , na obrze¿ach lasów i równie¿ na miedzach
porasta³y nieliczne ju¿ dziœ dzikie
grusze (owoce ich nazywano p³onkami), œliwy, trzeœnie i grusze zwane dawniej kruszami.
„O, có¿ jest piêkniejszego ni¿ wysokie
drzewa,
W br¹zie zachodu kute wieczornym
promieniem,
Nad wod¹, co siê pawich barw blaskiem rozlewa,
Pog³êbiona odbitych konarów sklepieniem.”
(Leopold Staff)
Tekst i ilustracje Maria Wilczok
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Sukces „Rochów”
w XXVII Ogólnopolskim Konkursie
Tradycyjnego Tañca Ludowego
Pierwsz¹ nagrodê przywieŸli tancerze
z grupy obrzêdowej ZPiT „Rochy” z XXVII
Ogólnopolskiego Konkursu Tradycyjnego
Tañca Ludowego, który odby³ siê 22 paŸdziernika w Trzcianie.
W konkursie wziê³o udzia³ 14
grup tanecznych i 15 par z 6 województw: wielkopolskiego, ma³opolskiego, mazowieckiego, œwiêtokrzyskiego, ³ódzkiego, podkarpackiego.
Tancerzy ocenia³a komisja w sk³adzie: Alicja Haszczak – choreograf

Sport
Klasa okrêgowa (Dêbica)
W klasie okrêgowej na czele usadowi³a siê Kolbuszowianka (26
pkt.). Za ni¹, doœæ niespodziewanie LKS Nagoszyn – 24 pkt., a
dalej B³êkitnymi Ropczyce – 22
pkt. Tu¿ za podium plasuje siê
Lechia, z 21 pkt. na koncie. Przed
sêdziszowianami trudna koñcówka rundy jesiennej. Istotny dla
kszta³tu czo³ówki tabeli bêdzie z
pewnoœci¹ mecz w Nagoszynie.
Pora¿ka mo¿e spowodowaæ du¿¹
stratê do liderów na koniec rundy jesiennej.
16.09 Lechia – Start Wola Mielecka 3:1
25.09 Stal II Mielec – Lechia 1:2 (Doroba 3.,
Branas 18.)
01.10 Lechia – Kolbuszowianka 0:1
08.10 Chemik Pustków – Lechia 0:1 (Frankiewicz)
15.10 Ikarus-Sokó³ Malinie – Lechia 0:2
(Idzik 12., Wszo³ek 90.)
22.10 Lechia – Czarnovia Czarna 4:1 (Doroba 37., Bizoñ 56., Idzik 67. i 74.)
29.10 Sokó³ Kolbuszowa Dln. – Lechia 2:0
Klasa A (Dêbica)
Znakomicie spisuje siê w klasie A
dru¿yna Soko³a Krzywa. Zanotowa³a piêæ kolejnych zwyciêstw i
po remisie w 12. kolejce ma 26
pkt. zajmuj¹c trzecie miejsce w
tabeli, tu¿ za Kaskad¹ Kamionka
(taka sama liczba punktów) oraz

z Rzeszowa i przewodnicz¹ca jury,
Wies³awa Hazuka – choreograf
z Tarnowa, Alicja Koœció³ek-Rusin
– choreograf z Rzeszowa, Jolanta
Dragan – etnograf z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Jerzy
Dynia – muzyk z Rzeszowa.
Komisja, w kategorii grup tanecznych, I nagrodê przyzna³a
najstarszym tancerzom z „Rochów”, którzy ust¹pili pola jedynie
zdobywcom nagrody g³ównej, Zespo³owi Regionalnemu im. Anny

Markiewicz z Bukówca Górnego
w województwie wielkopolskim.
Oprócz splendoru, nagroda
ma te¿ okreœlony wymiar materialny, bowiem konto „Rochów”
wzbogaci³o siê o 1500 z³.
Jury, oceniaj¹c tancerzy, zwraca³o uwagê na tradycyjne wartoœci prezentowanego folkloru w
tañcach, muzyce, strojach, a tak¿e w zwyczajach i obyczajach tanecznych.
Po laurach, zdobywanych
przed laty w tym konkursie przez
tancerzy z Zagorzyc, cieszy sukces
„Rochów” w imprezie, która ma
ogromne znaczenie dla pielêgnowania polskiego dziedzictwa kulturowego w skali kraju i regionu. Grupa obrzêdowa „Rochów” podczas tegoFot. Arch.
(b) rocznych do¿ynek.

Klasa B (Rzeszów)
Brzostowiank¹ – 31 pkt. K³os Kawêczyn zajmuje bezpieczne, 9. Na trzecim miejscu w tabeli usamiejsce – 17 pkt., natomiast Bor- dowi³ siê Plon Klêczany, który
pod wodz¹ graj¹cego trenera
kovia jest 15. – 7 pkt.
Marka Szeligi, w 11 meczach
zgromadzi³ 21 punktów. Trener
18.09
LKS BrzeŸnica – K³os Kawêczyn 1:2, Victoria da³ swoim podopiecznym pokaz
Ocieka – Kaskada Kamionka 2:3, LKS £opu- snajperskich umiejêtnoœci w
chowa – Sokó³ Krzywa 1:0, Borkovia – Boro- meczu z KS II Zaczernie zdobywaj¹c 5 goli.
wiec Straszêcin 0:1
25.09
Strzelec Frysztak – Borkovia 4:1, Sokó³ Krzy- 14.09
wa – LKS G³owaczowa 2:1 (Stec, Cyzio), Kaska- Plon Klêczany – D¹b D¹browa 4:0 (Smaga³a,
da Kamionka – LKS £opuchowa 2:2, K³os Ka- Drozd, Mita, Szeliga)
18.09
wêczyn – LKS Pustków 2:3
Rudzik Rudna Ma³a – Plon Klêczany 3:5
2.10
Victoria Ocieka – K³os Kawêczyn 0:2 (Borek, (Drozd 2, Kocur, Szeliga, Bomba)
Patro), LKS G³owaczowa – Kaskada Kamion- 25.09
ka 1:4, Borkovia – Sokó³ Krzywa 1:2 (Zawi- Plon Klêczany – KS II Zaczernie 6:3 (Szeliga 5,
Drozd)
sza, G³odek)
2.10
9.10
Sokó³ Krzywa – Baszta Zawada 1:0 (Œmia³ow- Iskra Zg³obieñ – Plon Klêczany 3:0
ski), Kaskada Kamionka – Borkovia 6:1, K³os 9.10
Kawêczyn – LKS £opuchowa 3:2 (Patro, Pa³ka Plon Klêczany – Junak S³ocina (Rzeszów) 1:0
2, tu¿ przed koñcem meczu Pietkiewicz obroni³ (Szeliga)
16.10
rzut karny)
Zimowit II Rzeszów – Plon Klêczany 3:6 (Cio16.10
LKS G³owaczowa – K³os Kawêczyn 4:1, Borko- ³ek, Przydzia³, Smaga³a, Drozd, Koza, Patro)
via – Brzostowianka Brzostek 2:3, Baszta 23.10
Zawada – Kaskada Kamionka 1:0, Kamieniarz Plon Klêczany – pauzuje
Golemki – Sokó³ Krzywa 2:6 (Chudyba 3, Za- 30.10
Plon – Trzcianka Trzciana 0:2
wisza, Œmia³owski, Wojton P.)
23.10
Sokó³ Krzywa – Borowiec Straszêcin 3:2 (ZawiKlasa B (Rzeszów–Strzy¿ów)
sza, Chudyba, G³odek), Kaskada Kamionka – P³omieñ Zagorzyce gra ze zmienKamieniarz Golemki 3:0, K³os Kawêczyn – nym szczêœciem, skutkiem czego
Borkovia 0:0.
czwarta pozycja w tabeli i wyraŸ30.10
na strata do liderów. Na czele
Borkovia – Stra¿ak Lubzina 0:1, Baszta Za- tabeli Czarni Czudec – 28 pkt.
wada – K³os 2:1, Borowiec Straszêcin – Kaska- przed GKS Niebylec 26 pkt. P³oda 0:2, Strzelec Frysztak – Sokó³ 2:2
mieñ zgromadzi³ punktów 20.

18.09
Skarbek Gogo³ów – P³omieñ Zagorzyce 1:6
25.09
P³omieñ Zagorzyce – Czarni Czudec 1:2
2.10
Start Lubenia – P³omieñ Zagorzyce 3:1
9.10
P³omieñ Zagorzyce – Huragan Koz³ówek 2:2
16.10
Albatros Szufnarowa – P³omieñ Zagorzyce 4:5
23.10
P³omieñ Zagorzyce – P³omyk Lutory¿ 2:1
30.10
Diament Pstr¹gowa – P³omieñ 0:1
Klasa B (Dêbica)
W klasie B dêbickiej mamy a¿ trzy
dru¿yny, jednak wszystkie okupuj¹
dolne rejony tabeli. Gród Bêdziemyœl jest siódmy – 15 pkt., Korona
Góra Ropczycka dziewi¹ta – 11
pkt. natomiast Piast Wolica Piaskowa jedenasty – 5 pkt.
18.09
Gród – Inter Gnojnica 1:2, Piast – Korona 1:2,
25.09
LKS Stasiówka – Gród 1:0, Korona – LZS Ma³a
1:0, Inter Gnojnica – Piast 6:1
2.10
Gród – Piast 3:1, Paszczyniak – Korona 4:3,
9.10
Olimpia Nockowa – Gród 2:1, Korona – Ostra
Gumniska 1:2, Piast – LZS Ma³a 1:0
16.10
Gród – LZS Ma³a 1:0, Paszczyniak – Piast 4:2,
Olchovia Olchowa – Korona 3:3
23.10
Korona – LKS Stasiówka 3:3, Piast – Ostra
Gumniska 1:5, Gród – LKS Ostrów 1:3
30.10
Olchovia – Piast 2:2, Olimpia Nockowa – Korona 2:0, Paszczyniak – Gród 0:5
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