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Nie oznacza to niestety, ¿e zo-
stanie on oddany do u¿ytku kie-
ruj¹cym. Fragment ten znajdu-
je siê pomiêdzy odcinkami, na
których generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
odst¹pi³a od umów z dotychcza-
sowymi wykonawcami, którzy
og³osili upad³oœæ. Oznacza to
koniecznoœæ wyboru nowych wy-
konawców, którzy dokoñcz¹
rozpoczête prace.

Trasa odcinka Dêbica – Rze-
szów przebiega przez gminy:
Dêbica, Ostrów, Sêdziszów M³p.
i Œwilcza. Na jego d³ugoœci wy-
budowano m.in. 24 wiadukty, 16
mostów, trzy przejœcia (wiaduk-
ty) dla zwierz¹t nad autostrad¹
oraz dwa pod drog¹.

Newralgicznym miejscem tego
odcinka autostrady jest wêze³
Ropczyce-Sêdziszów z punktem
poboru op³at, zlokalizowany na
terenie Borku Wielkiego. W tym
miejscu autostrada zosta³a sko-
munikowana z sieci¹ dróg lokal-
nych oraz drog¹ krajow¹ nr 4
poprzez drogê powiatow¹ nr
1225R Kosowy – Kamionka – Sê-
dziszów M³p.

Wykonawca – firma Budimex,
na nasypy zu¿y³ a¿ 8 mln m3 ma-
teria³u, na wyasfaltowanie 33 km
drogi – 770 tys. ton asfaltu, przy
budowie zatrudni³ 1200 osób, a
prace prowadzi przez siedem
dni w tygodniu, 24 godziny na
dobê, w systemie trzyzmiano-
wym.

Wzd³u¿ autostrady zamonto-
wane zosta³y ekrany akustyczne
i bariery ochronne oraz oœwie-
tlenie.

W trakcie budowy szczególne
trudnoœci wyst¹pi³y w rejonie
Czarnej Sêdziszowskiej, gdzie ze
wzglêdu na grz¹skie pod³o¿e, na-
le¿a³o umocniæ odcinek o d³.
400m poprzez wbijanie ¿wiro-
wych pali. £¹czna d³ugoœæ takich
kolumn wynios³a 100 km.

Ogromne wra¿enie wywo³uj¹
szerokie na oko³o 100 m platfor-

Jeszcze w tym roku zakończy
się budowa odcinka autostra-
dy A4 o długości prawie 33
km, przebiegającego przez
teren gminy Sędziszów Młp.

Autostrada w okolicy Borku Wielkiego. Fot. (2) G. Wrona

my, wybudowane nad drog¹,
jako przejœcia dla du¿ych zwie-
rz¹t – jedna zlokalizowana zo-
sta³a na terenie naszej gminy.
Wyrosn¹ na nich drzewa i inna
leœna roœlinnoœæ.

Wzd³u¿ autostrady, po obu
stronach wybudowano drogi
serwisowe przeznaczone dla
mieszkañców, by mogli bezpiecz-
nie dostaæ siê na drug¹ stronê
autostrady i dojechaæ np. do
swoich pól uprawnych.

Po ukoñczeniu, autostrada A4
na terenie Polski liczyæ bêdzie 670
km, a na terenie naszego woje-
wództwa 160 km d³ugoœci. Pro-
wadziæ bêdzie od przejœcia gra-
nicznego z Niemcami w Jêdrzy-
chowicach k. Zgorzelca do przej-
œcia z Ukrain¹ w Korczowej.

Dotychczas na Podkarpaciu
oddano do u¿ytku odcinek o
d³ugoœci 6,9 km, ³¹cz¹cy wêz³y
Rzeszów Centralny i Rzeszów
Wschód. (b)



Nr 9 (182) 29 października 2012 r.4

1. Uchwa³a w sprawie podzia-
³u Gminy Sêdziszów M³p. na
okrêgi wyborcze, ustalenie ich
granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w ka¿dym
okrêgu wyborczym.

Wybory do Rady Miejskiej
w 2014 r. odbêd¹ siê w 21 jedno-
mandatowych okrêgach wybor-
czych a nie jak dotychczas w 3
okrêgach wielomandatowych.

Podstaw¹ podzia³u gminy na
jednomandatowe okrêgi wybor-
cze by³a norma przedstawiciel-
stwa tj. iloœæ mieszkañców na je-
den mandat oraz granice jedno-
stek pomocniczych gminy tj. gra-
nice so³ectw i osiedli w mieœcie.

Za dwa lata w ka¿dym nowym
okrêgu wyborczym radnym zo-
stanie ten kandydat, który uzy-
ska najwiêksz¹ liczbê g³osów.

Jednomandatowe okrêgi wy-
borcze wprowadzi³a znowelizo-
wana ustawa Kodeks wyborczy.

Szczegó³owy podzia³ gminy na jed-

nomandatowe okrêgi wyborcze znaj-

duje siê na stronie obok.

2. Uchwa³a w sprawie zmian
w wieloletniej prognozie finan-
sowej Gminy Sêdziszów Ma³o-
polski.

Radni dokonali zmian w wy-
kazie przedsiêwziêæ do Wielolet-
niej Prognozy Finansowej pole-
gaj¹cych na:
1)wprowadzeniu przedsiêwziê-

cia pn. „Termomodernizacja
budynków u¿ytecznoœci pu-
blicznej w Gminie Sêdziszów
M³p.”, w zwi¹zku z realizacj¹
tego przedsiêwziêcia zwiêkszo-
ny zosta³ limit zobowi¹zañ o
kwotê 1.893.780 z³.

2)zmianie zakresu wykonywania
wieloletniego projektu pn.
„PSeAP – Podkarpacki System
e-Administracji Publicznej” fi-
nansowanego z udzia³em œrod-
ków pochodz¹cych z bud¿e-
tu Unii Europejskiej w nastê-
puj¹cy sposób:
- w 2012 r. zmniejszono za-

kres wykonywania o kwotê
560.009 z³,

- w 2013 r. zwiêkszono zakres
wykonywania o kwotê
530.856 z³.

3. Uchwa³a w sprawie zmiany
uchwa³y bud¿etowej Gminy Sê-

dziszów M³p. na rok 2012 nr XIV/
117/12 z dnia 30 stycznia 2012 r.

Rada Miejska dokona³a zmian
w bud¿ecie gminy na 2012 r. po-
legaj¹cych na:
�Zwiêkszeniu dochodów bie¿¹-

cych bud¿etu o kwotê
94.476 z³, w tym z tytu³u:
- odszkodowania za szkody w

infrastrukturze drogowej –
30.000 z³,

- dotacji celowej z bud¿etu
pañstwa z przeznaczeniem
na zwrot czêœci wydatków
bie¿¹cych wykonanych w
ramach funduszu so³eckie-
go w 2011 r. – 54.476 z³,

- pomocy finansowej z Samo-
rz¹du Województwa Podkar-
packiego na dofinansowa-
nie zadañ realizowanych w
ramach „Podkarpackiego
Programu Odnowy Wsi na
lata 2011-2016” – 10.000 z³.

�Zwiêkszeniu dochodów ma-
j¹tkowych bud¿etu o kwotê
25.857 z³ z tytu³u dotacji celo-
wej z bud¿etu pañstwa z prze-
znaczeniem na zwrot czêœci
wydatków maj¹tkowych wyko-
nanych w ramach funduszu
so³eckiego w 2011 r.

�Zmniejszeniu dochodów ma-
j¹tkowych bud¿etu o kwotê
476.007 z³ z tytu³u dofinanso-
wania projektu pn. „PSeAP –
Podkarpacki System e-Admi-
nistracji Publicznej” ze œrod-
ków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ra-
mach RPO.

�Zwiêkszeniu wydatków bie¿¹-
cych bud¿etu o kwotê
108.048 z³ z przeznaczeniem
na:
- remonty dróg gminnych –

30.000 z³,
- malowanie pomieszczeñ

hali sportowej przy Gimna-
zjum w Sêdziszowie M³p. –
6.800 z³,

- wyp³atê stypendiów szkol-
nych – 21.548 z³,

- opracowanie programu opie-
ki nad zabytkami – 3.500 z³,

- prace remontowe w budyn-
ku biblioteki publicznej –
1.200 z³,

- realizacjê projektu „Pod-
karpacki Program Odnowy
Wsi na lata 2011-2016” –
10.000 z³,

- dotacjê podmiotow¹ dla
Miejsko-Gminnego Oœrod-
ka Kultury w Sêdziszowie
M³p. – 35.000 z³.

�Zwiêkszeniu wydatków maj¹t-
kowych bud¿etu o kwotê
110.000 z³ z przeznaczeniem
na:
- budowê przy³¹cza kanaliza-

cji deszczowej na dzia³ce
gminnej nr 533/3 w Sêdzi-
szowie M³p. – 10.000 z³,

- dotacjê celow¹ dla Zespo³u
Opieki Zdrowotnej w Rop-
czycach na doposa¿enie
pracowni endoskopowej
Szpitala Powiatowego w Sê-
dziszowie M³p. – 100.000 z³.

�Zmniejszeniu wydatków ma-
j¹tkowych bud¿etu o kwotê
608.059 z³ przeznaczonych
na:
- projekt realizowany z udzia-

³em œrodków z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego pn. „PSeAP –
Podkarpacki System e-Ad-
ministracji Publicznej” –
560.009 z³

- przebudowê wewnêtrznej
instalacji gazowej wraz ze
zmian¹ Ÿród³a zasilania in-
stalacji c.o. na gazowe w bu-
dynku SP nr 2 i SP nr 3 w
Sêdziszowie M³p. – 22.900 z³,

- przebudowê wewnêtrznej
instalacji gazowej wraz ze
zmian¹ Ÿród³a zasilania in-
stalacji c.o. na gazowe w bu-
dynku Przedszkola nr 2 w Sê-
dziszowie M³p. – 25.150 z³,

�Zmniejszeniu planowanego
deficytu bud¿etu finansowa-
nego z emisji obligacji gmin-
nych o kwotê 34.337 z³.

�Zmniejszeniu przychodów
bud¿etu z tytu³u emisji obliga-
cji gminnych o kwotê
784.297 z³, przeznaczonych na
finansowanie planowanego
deficytu bud¿etu.

�Zwiêkszeniu przychodów bu-
d¿etu z tytu³u po¿yczki z bu-
d¿etu pañstwa na wyprzedza-
j¹ce finansowanie projektu pn.
„Ochrona zbiornika GZWP-
425 poprzez budowê kanali-
zacji sanitarnej na terenie
gminy Sêdziszów M³p., czêœæ
II, etap IV – budowa kanaliza-
cji sanitarnej w Borku Wiel-
kim” o kwotê 749.960 z³.

4. Uchwa³a w sprawie zaci¹-
gniêcia po¿yczki z bud¿etu pañ-
stwa na wyprzedzaj¹ce finanso-
wanie projektu „Ochrona zbior-
nika GZWP – 425 poprzez bu-
dowê kanalizacji sanitarnej na
terenie Gminy Sêdziszów M³p.,
czêœæ II, etap IV – budowa ka-
nalizacji sanitarnej w Borku
Wielkim”.

Radni postanowili zaci¹gn¹æ
po¿yczkê z bud¿etu pañstwa na
wyprzedzaj¹ce finansowanie
projektu „Ochrona zbiornika
GZWP – 425 poprzez budowê
kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Sêdziszów M³p., czêœæ II,
etap IV – budowa kanalizacji sa-
nitarnej w Borku Wielkim”
w ³¹cznej kwocie 1.606.324 z³,
z tego:

2012 r. – 749.960 z³,
2013 r. – 659.939 z³,
2014 r. – 196.425 z³.
Sp³ata po¿yczki wraz z nale¿-

nymi odsetkami nast¹pi w la-
tach 2013-2014.

5. Uchwa³a w sprawie zaci¹-
gniêcia zobowi¹zania w zakresie
inwestycji o wartoœci przekracza-
j¹cej kwoty ustalone w bud¿e-
cie Gminy na 2012 r.

Rada postanowi³a o zaci¹gniê-
ciu zobowi¹zania ponad kwotê
wydatków okreœlon¹ w bud¿ecie
Gminy na 2012 r. na sumê
32.000 z³ z przeznaczeniem na
opracowanie dokumentacji na
zagospodarowanie terenu
wokó³ Miejsko-Gminnego
Oœrodka Kultury w Sêdziszowie
M³p. wraz z przebudow¹ istnie-
j¹cej infrastruktury technicznej,
budow¹ parkingów z oœwietle-
niem i odwodnieniem.

6. Uchwa³a w sprawie upowa¿-
nienia do zaci¹gniêcia zobowi¹-
zania wekslowego.

Rada wyrazi³a zgodê na:
- wystawienie weksla in blanco

dla Samorz¹du Województwa
Podkarpackiego na kwotê
1.791.395 z³ wraz z ewentual-
nymi odsetkami jako zabezpie-
czenie umowy o przyznanie
pomocy na projekt pn.
„Ochrona zbiornika GZWP-
425 poprzez budowê kanaliza-
cji sanitarnej na terenie Gmi-
ny Sêdziszów M³p., czêœæ II,
etap IV – budowa kanalizacji
sanitarnej w Borku Wielkim”.
Zobowi¹zanie zosta³o zaci¹-
gniête na okres 5 lat od daty
dokonania p³atnoœci ostatecz-
nej, tj. do dnia 31.12.2019 r.

- wystawienie weksla in blanco

XVIII Sesja Rady Miejskiej
W dniu 25 września 2012 r. odbyła się XVIII Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.,
w czasie której radni podjęli 14 uchwał:
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dla Samorz¹du Województwa
Podkarpackiego na kwotê
500.000 z³ wraz z ewentualny-
mi odsetkami jako zabezpie-
czenie umowy o przyznanie
pomocy na projekt pn. „Bu-
dowa chodnika dla pieszych
wzd³u¿ drogi powiatowej w
miejscowoœci Kawêczyn Sêdzi-
szowski”. Zobowi¹zanie zosta-
³o zaci¹gniête na okres 5 lat
od daty dokonania p³atnoœci
ostatecznej tj. do dnia
31.12.2018 r.

7. Uchwa³a w sprawie przy-
jêcia do realizacji projektu pn.
„Wszystkiego, co naprawdê
trzeba wiedzieæ nauczy³em siê
w przedszkolu” wspó³finanso-
wanego ze œrodków Europej-
skiego Funduszu Spo³eczne-
go.

Rada Miejska przyjê³a do re-
alizacji projekt pt: „Wszystkiego,
co naprawdê trzeba wiedzieæ
nauczy³em siê w przedszkolu”
wspó³finansowany ze œrodków
Europejskiego Funduszu Spo-
³ecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki.

Projekt zostanie zrealizowany w
okresie: 1.02.2013 r. –
31.07.2014 r. Realizacjê oraz za-
ci¹ganie zobowi¹zañ finanso-
wych na lata 2013- 2014 powie-
rzono Zespo³owi Obs³ugi Szkó³ i
Przedszkoli Gminy Sêdziszów
M³p. Na realizacjê projektu przy-
znana zosta³a kwota w wysoko-
œci 409 856,18 z³.

8. Uchwa³a w sprawie zatwier-
dzenia taryf zbiorowego zaopa-
trzenia w wodê.

Od 1 paŸdziernika 2012 r. za
1 m3 wody w gospodarstwach
domowych mieszkañcy Bêdzie-
myœla zap³ac¹ 2,80 z³ brutto (po-
przednio 2,70 z³) pozostali od-
biorcy 3,10 z³ (poprzednio
3,00 z³).

9. Uchwa³a w sprawie zatwier-
dzenia taryf zbiorowego zaopa-
trzenia w wodê.

Od 1 paŸdziernika 2012 r. za
1 m3 wody w gospodarstwach
domowych mieszkañcy Krzywej
zap³ac¹ 2,60 z³ brutto (poprzed-
nio 2,30 z³) pozostali odbiorcy
2,89 z³ (poprzednio 2,50 z³).

10. Uchwa³a w sprawie za-
twierdzenia taryf zbiorowego
zaopatrzenia w wodê.

Od 1 paŸdziernika 2012 r. za
1 m3 wody w gospodarstwach
domowych mieszkañcy Góry
Ropczyckiej zap³ac¹ 2,40 z³ brut-
to (poprzednio 2,25 z³) pozostali
odbiorcy 3,25 z³ (poprzednio
3,10 z³).

11. Uchwa³a w sprawie za-
twierdzenia taryf zbiorowego
zaopatrzenia w wodê.

Od 1 paŸdziernika 2012 r. za
1 m3 wody w gospodarstwach
domowych mieszkañcy Klêczan
zap³ac¹ 3,50 z³ brutto (poprzed-
nio 3,29 z³) pozostali odbiorcy
4,75 z³ (poprzednio 4,54 z³).

12. Uchwa³a w sprawie uchy-
lenia uchwa³y w³asnej Nr XIII/
109/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie upowa¿nienia Kie-
rownika Miejsko-Gminnego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w
Sêdziszowie M³p. do za³atwiania
indywidualnych spraw z zakre-
su administracji publicznej prze-
widzianych w ustawie o dodat-

1 Sêdziszów M³p. ulice: Jab³onowskich, Miko³aja Ligêzy, Micha³owskich, Odrow¹¿ów, Osiedle M³odych
nr 2, 2A, 3, 3A, 4, Potockich, Starzeñskich, S³oneczna, Spacerowa, Tarnowskich, Weso³a 1

2 Sêdziszów M³p. ulice: Osiedle M³odych nr 5, 5A, 10, 11, 13, 17 1
3 Sêdziszów M³p. ulice: Fabryczna, Wspólna, Osiedle M³odych 6, 7, 8, 12, 15, 16, 18, 19 1
4 Sêdziszów M³p. ulice: 3-go Maja, Bednarska, Blich, Cicha, Garncarska, Koœciuszki, Krótka,

ks. Stanis³awa Maci¹ga, Polna, Rynek, Sportowa, Szeroka, Szkarpowa, Wêglowskiego, Wyspiañskiego 1

5 Sêdziszów M³p. ulice: Armii Krajowej, Jana Paw³a II, kard. Stefana Wyszyñskiego, Kasztanowa,
Klonowa, Kolejowa, Jana Kroczki, ks. Jana Granickiego, Kwiatowa, Lipowa, Ogrodowa,
Partyzantów, Piekarska, prof. Stanis³awa Kota, Solidarnoœci

1

6 Sêdziszów M³p. ulice: Borkowska, Bursztynowa, Dzia³kowa, G³owackiego nr nieparzyste od 1-21
i nr parzyste od 32 do 56, Konopnickiej, Koralowa, Krokusowa, ks. Paw³a Sapeckiego, Orzeszkowej,
Piaskowa, Rêdziny, Szafirowa, œw. Antoniego, œw. Barbary, œw. Franciszka, œw. Klary, W. Szymborskiej

1

7 Sêdziszów M³p. ulice: Aleja 1000-Lecia, G³owackiego nr 23-31 oraz nr parzyste od 2 do 22,
Grunwaldzka, Jagielloñska, Kochanowskiego, Kolbuszowska, Ko³³¹taja, Ksiê¿omost, Letnia, £ugowa,
Mickiewicza, Olszana, Pi³sudskiego, Po³udniowa, Prusa, Reja, Rzeszowska, Sienkiewicza,
S³owackiego, Staszica, Warzywna, Wincentego Witosa

1

8 Bêdziemyœl 1
9 Boreczek, Cierpisz, Ruda 1
10 Borek Wielki 1
11 Czarna Sêdziszowska 1
12 Góra Ropczycka 1
13 Kawêczyn Sêdziszowski 1
14 Klêczany 1
15 Krzywa 1
16 Szkodna 1
17 Wolica £ugowa 1
18 Wolica Piaskowa 1
19 Zagorzyce, so³ectwo Zagorzyce Dolne 1a-146, 154, 158-164, 405-427 1
20 Zagorzyce, so³ectwo Zagorzyce Dolne 428-637 1
21 Zagorzyce, so³ectwo Zagorzyce Górne 147-153, 155-156a, 165a-404, od 638 do koñca 1

Liczba radnych

wybieranych

w okrêgu

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. z dnia 25 września 2012 r.

Nr okrêgu

wyborczego
Granice okrêgu wyborczego

kach mieszkaniowych.
Rada Miejska uchyli³a w³asn¹

uchwa³ê dotycz¹c¹ upowa¿nie-
nia Kierownika Miejsko-Gmin-
nego Oœrodka Pomocy Spo³ecz-
nej w Sêdziszowie M³p. do za³a-
twiania indywidualnych spraw z
zakresu administracji publicznej
przewidzianych w ustawie o do-
datkach mieszkaniowych.

13. Uchwa³a w sprawie zmia-
ny Statutu Gminy Sêdziszów
M³p.

Rada dokona³a zmiany Statu-
tu Gminy polegaj¹cej na dopi-
saniu do Osiedla Nr 1 ul. Wspól-
nej, natomiast do Osiedla Nr 2
ul. Kroczki.

14. Uchwa³a w sprawie roz-
patrzenia skargi Pana Zbignie-
wa Pasternaka.

Radni uznali za bezzasadn¹
skargê Pana Zbigniewa Paster-
naka, na zaniedbanie i biurokra-
tyczne za³atwienie sprawy przez
Burmistrza Sêdziszowa Ma³opol-
skiego.

BIURO RADY MIEJSKIEJ
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Wszystko zaczęło się…

… gdy Grecy przybyli z wizyt¹
na VII Miêdzynarodowe Spotka-
nia Folklorystyczne do Sêdziszo-
wa. Przy bli¿szym poznaniu za-
prosili nas do Lagadas. Jak siê
okaza³o skorzystaliœmy z tej pro-
pozycji ju¿ tego lata. Decyzja o
wyjeŸdzie zosta³a podjêta dwa
tygodnie przed podro¿¹. Mimo
trudnoœci zwi¹zanych z przygo-
towaniami wszystko uda³o siê
zapi¹æ na ostatni guzik.

Nadesz³a d³ugo oczekiwana
œroda 13 wrzeœnia. Kiedy przyje-
cha³ autokar zaczê³a siê przyja-
cielska k³ótnia o miejsca. Baga-
¿e pozostawiliœmy naszym kocha-
nym rodzicom z nadziej¹, ¿e nie
pozostan¹ w Sêdziszowie. Pozo-
sta³o do uzgodnienia kilka spraw
i po 23 wyruszyliœmy.

Podro¿ zapowiada³a siê d³uga
ale za to weso³a. Nie zwa¿aj¹c
na zmêczenie po nieprzespanej
nocy nadal kontynuowaliœmy
biesiadowanie. Ogromn¹ nie-
spodziank¹ by³ dla nas dziewiê-

ciogodzinny postój w rumuñ-
skim miasteczku Timisoara, któ-
re urzek³o nas swoim urokiem.

Do celu dotarliœmy w sobotê
(15 wrzeœnia) wieczorem.

Ach ta Hellada…

Grecja kojarzy³a siê nam
wszystkim ze s³onecznym, cie-
p³ym klimatem. Ku naszemu za-
skoczeniu zasta³a nas niesprzy-
jaj¹ca opalaniu pogoda. Jak siê
póŸniej okaza³o kolejne dni przy-
nios³y upragnione s³oñce. Co-
dziennie korzystaliœmy z k¹pieli
w Morzu Egejskim.

Pierwszy wystêp przed greck¹
publicznoœci¹ odby³ siê ju¿ w nie-
dzielê wieczorem. Przedstawiliœmy
tañce Lachów S¹deckich oraz tañ-
ce rzeszowskie. Mimo i¿ stres dawa³
siê wszystkim we znaki, a stroje
(szczególnie ch³opców) by³y bar-
dzo ciê¿kie, zaprezentowaliœmy siê
wspaniale, co potwierdzi³y gor¹ce
brawa publicznoœci. Tego dnia
mogliœmy tak¿e podziwiaæ tañce
greckie, serbskie, bu³garskie oraz
tañce z Boœni i Hercegowiny.

Poniedzia³ek by³ dniem odpo-
czynku. Czas przed po³udniem
spêdziliœmy na pla¿y. PóŸniej
zwiedzaliœmy Saloniki, podziwia-
j¹c min. panoramê miasta, od-
wiedzaj¹c ró¿ne zabytki oraz
przechadzaj¹c siê promenad¹.
Wieczór mieliœmy zarezerwowa-
ny na spotkanie zapoznawcze z
tancerzami z innych zagranicz-
nych zespo³ów.

Kolejny dzieñ to czas spêdzo-
ny w okolicy miejscowoœci Ka-
lambaka. Podziwialiœmy górskie
widoki i zachwycaj¹ce budowle
klasztorne wzniesione na ska-
³ach, nazwane „Meteorami” ze
wzglêdu na to, ¿e wygl¹daj¹ jak
zawieszone miêdzy niebem a zie-
mi¹.

W œrodê zwiedziliœmy jaskiniê
Petralona, która wywar³a na nas
ogromne wra¿enie.

PóŸniej odwiedziliœmy winni-
cê, w której dowiedzieliœmy siê
w jaki sposób przygotowywane
jest wino, a tak¿e obejrzeliœmy
narzêdzia wykorzystywane przy
zbiorach dawniej jak i dziœ. Tam
te¿ pe³noletnie osoby z zespo³u
mia³y okazjê degustowaæ praw-
dziwego greckiego wina. Na wie-
czór tego dnia przewidziany by³
kolejny wystêp. Odby³ siê on w
przemi³ej atmosferze. By³a to
zarazem uroczysta kolacja i spo-
tkanie z naszymi przyjació³mi z
„Folk Dance Group of Lagadas
Cultural Association”.

Wracamy do kraju…

Niestety w czwartkowy ranek
musieliœmy spakowaæ nasze ba-
ga¿e. Mieliœmy wyjechaæ oko³o
godziny 13, dlatego te¿ wiêk-
szoœæ rochowiczów skorzysta³a z
ostatniej k¹pieli w Morzu Egej-
skim. Grecja ¿egna³a nas piêk-
nym s³oñcem, a poznani na wy-
jeŸdzie Grecy zachêcali do po-
nownej wizyty.

Pi¹tek spêdziliœmy w Buda-
peszcie, który naszym zdaniem
nie bez powodu nazywany jest
najpiêkniej po³o¿on¹ stolic¹
œwiata. Byliœmy tam ca³y dzieñ
podziwiaj¹c zabytki miasta.

Do Sêdziszowa dojechaliœmy
oko³o 2.00 w nocy. Zostaliœmy
powitani przez stêsknionych ro-
dziców, a tak¿e przez pani¹ Kry-
stynê Szczerbiak, która niestety
nie mog³a towarzyszyæ nam w tej
cudownej przygodzie.

Przez ca³y czas wyjazdu dziew-
czyny z naszego zespo³u by³y ob-
serwowane przez mêsk¹ czêœæ w
ramach konkursu na miss wyjaz-
du. Jak siê póŸniej okaza³o walka
by³a wyrównana, a wybór tak ciê¿-
ki, ¿e jury nie potrafi³o wy³oniæ
tej jedynej i postanowi³o prze³o-
¿yæ werdykt a¿ do nastêpnego
wyjazdu. W ramach tego¿ kon-
kursu dziewczyny mia³y przyjem-
noœæ min. wrzucania do basenu.

Podziękowania

Zespó³ Pieœni i Tañca „Rochy”
pragn¹ wyraziæ wdziêcznoœæ
wszystkim, bez których wyjazd
nie móg³by siê odbyæ:

- kierownikowi ZPiT „Rochy”
Pani Krystynie Szczerbiak,

- dyrektorowi M-GOK Panu
Kazimierzowi Popielarzowi,

- sponsorom,
- opiekunom,
- rodzicom.

Aleksandra Kania

Karolina Kolbusz

Timisoara.

Nasza grecka odyseja

Grecja – „rodzinne” zdjęcie wykonane podczas wyprawy na słynne Meteory.

Sędziszowskie „Rochy” wy-
ruszają na podbój świata. Po
kilkuletniej przerwie zespół
ponownie wyjeżdża, w tym
roku ich celem było słonecz-
ne południe. To już dziesiąty
taki wyjazd (mają się czym
pochwalić), mimo przerwy i
zmiany składu odbył się we-
dług ustalonego ładu.

Chwila relaksu w wodach Morza Egejskiego.
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Nagrody Burmistrza otrzymali następujący dyrektorzy, nauczyciele i pracowni-

cy administracyjni placówek oświatowych:

Pan Janusz Barciński – Dyrektor Zespołu Szkół w Wolicy Piaskowej
Pan Benedykt Czapka – Dyrektor Szkoły Podstawowej  Nr 3 w Sędziszowie Młp.
Pani Renata Jasińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Będziemyślu
Pani Krystyna Surman – Dyrektor Przedszkola Nr 1 Sędziszowie Młp.
Pani Renata Śliwa – Dyrektor Przedszkola Nr 2 Sędziszowie Młp.
Pan Andrzej Świerad – Dyrektor Gimnazjum w Czarnej Sędziszowskiej
Pani Wiesława Zagrodnik – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szkodnej
Pani Jolanta Bączkowska – nauczycielka Szkoły Podstawowej w  Szkodnej
Pani Elżbieta Doroba – pedagog Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sędziszowie Młp.
Pan Paweł Gnacek – nauczyciel Gimnazjum w Sędziszowie Młp.
Pani Danuta Jakubek – nauczycielka Szkoły Podstawowej w  Borku Wielkim
Pani Bogusława Kułak – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Górze Ropczyckiej
Pani Barbara Majka – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej
Pani Agnieszka Medygrał – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Klęczanach
Pani Dorota Oboz-Adaś – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Będziemyślu
Pani Maria Przydział – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Wolicy Piaskowej
Pani Kornelia Przywara – nauczycielka Przedszkola Nr 2 w Sędziszowie Młp.
Pan Andrzej Szczypek – nauczyciel Gimnazjum w Sędziszowie Młp.
Pani Teresa Maciołek – pracownik ZOSiP Sędziszów Młp.
Gratulowano także tym pedagogom, którzy z inicjatywy Burmistrza Sędziszo-

wa Młp. zostali odznaczeni w trakcie uroczystości wojewódzkich:

- złoty medal za długoletnią służbę otrzymali:
Pani Elżbieta Koziara – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Grn.
Pani Maria Ochał – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Dln.
Pani Krystyna Surman – Dyrektor Przedszkola Nr 1 w Sędziszowie Młp.
Pani Wiesława Zagrodnik – Dyrektor Szkoły Podstawowej  w Szkodnej
- srebrny medal za długoletnią służbę otrzymał:
Pan Mariusz Kazior – Dyrektor Zespołu Szkół w Górze Ropczyckiej
- medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:
Pani Bożena Michalska – Dyrektor Gimnazjum w Sędziszowie Młp.
Pan Andrzej Świerad – Dyrektor Gimnazjum w Czarnej Sędz.
Z inicjatywy Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego – również

w trakcie uroczystości w Rzeszowie – medale otrzymali:

- srebrny krzyż zasługi
Pani Zofia Kubas – pedagog Gimnazjum w Sędziszowie Młp.
- medal Komisji Edukacji Narodowej
Pani Beata Majcher – Dyrektor Gimnazjum w Zagorzycach Grn.
Pani Skworzec Anna – nauczycielka Gimnazjum w Sędziszowie Młp.

Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej
Tegoroczne gminne uro-
czystości z okazji Dnia
Edukacji Narodowej
odbyły się w czwartek,
18 października. Roz-
poczęła je msza święta,
odprawiona w kościele
parafialnym pw. Naro-
dzenia NMP w Sędzi-
szowie Młp. w intencji
żyjących i zmarłych na-
uczycieli.

Dalsza czeœæ uroczystoœci mia-
³a miejsce w sêdziszowskim
Domu Kultury, gdzie na zapro-
szenie Burmistrza przybyli dyrek-
torzy, nauczyciele, pracownicy
obs³ugi i administracji, emeryci
z gminnych placówek oœwiato-
wych oraz goœcie: Kazimierz
Moskal – pose³ na Sejm RP, Wie-
s³aw Rygiel – Dyrektor Kancela-
rii Zarz¹du Województwa Pod-
karpackiego, Tadeusz Hulek –
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej,
ks. Ryszard Lis – proboszcz pa-
rafii pw. Narodzenia NMP w Sê-
dziszowie M³p., Bogus³awa Buda
– Przewodnicz¹ca MK NSZZ
„Solidarnoœæ” w Rzeszowie, Zyta
Wiktor – Prezes Zarz¹du Od-
dzia³u ZNP w Sêdziszowie M³p.,
Krystyna Kozdroñ – Kierownik
Filii Biblioteki Pedagogicznej,
Grzegorz Patro – Dyrektor ZSZ
w Sêdziszowie M³p.

Gospodarz spotkania Bur-
mistrz Kazimierz Kie³b podziê-
kowa³ wszystkim pedagogom i
pracownikom oœwiaty za trud
pracy w rozwój i kszta³cenie m³o-
dych pokoleñ oraz ¿yczy³ wytrwa-
³oœci, sukcesów i zadowolenia z
pracy. Podkreœli³ zaanga¿owanie
sêdziszowskiego samorz¹du w
utrzymanie placówek oœwiato-
wych kwot¹ ponad 11 mln z³ z
bud¿etu gminy, co wraz z 17 mln

z³ subwencji oœwiatowej daje
kwotê 28 mln z³ w bie¿¹cym roku.

Zaznaczy³, ¿e nauczyciele to
elita spo³eczeñstwa, najlepiej wy-
kszta³cona grupa, wobec której
stawiane s¹ jednak tak¿e wyso-
kie wymagania.

Do zebranych zwrócili siê tak-
¿e: pose³ Moskal, dyrektor Ry-
giel oraz szefowe obu zwi¹zków
zawodowych.

Uroczystoœæ ta by³a tradycyj-
nie okazj¹ do wyró¿nienia na-
uczycieli i pracowników oœwia-
ty.

Na zakoñczenie program ar-
tystyczny zaprezentowali ucznio-
wie Szko³y Podstawowej w Klê-
czanach. Placówka ta w bie¿¹-
cym roku œwiêtuje wspania³y ju-
bileusz 100-lecia istnienia, co te¿
w humorystycznym programie
zosta³o zaprezentowane. Pracê
uczniów oraz nauczycieli: mgr
Agnieszki Medygra³, mgr Natalii
Patro, mgr Joanny Birkowskiej,
mgr Jadwigi Sypieñ i mgr Gerar-
da Ganczarskiego widzowie na-
grodzili gromkimi brawami.

Koñcowym aktem uroczysto-
œci by³ bankiet, podczas którego
spotkali siê obecni i emerytowa-
ni pracownicy oœwiaty z ca³ej
gminy.

(-)

 Nagrodzeni pracownicy oświaty.  Fot. (3) G. Wrona
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Od zarania dziejów polowania
zawsze fascynowa³y cz³owieka,
dostarcza³y mu emocji, po¿ywie-
nia, skór na odzienie oraz koœci
potrzebnych do wykonania pry-
mitywnych narzêdzi. W czasach
piastowskich nasz kraj pokrywa-
³y niezmierzone, obfituj¹ce w
zwierzynê puszcze. Nawet w na-
szych stronach zachowa³y siê ich
œlady w nazwach miejscowoœci i
przysió³ków np.: Borek, Bore-
czek, Podlasek, Porêby, Borów-
ka.

W niegdysiejszych czasach
³owiectwem trudni³ siê niemal
ka¿dy – jeœli nie z zami³owania,
to z koniecznoœci. Wykszta³ci³y
siê specyficzne profesje ludzi
zwi¹zane z t¹ dziedzin¹ ¿ycia:
³owczy – g³ówny zarz¹dca i kie-
rownik polowañ, sokolnik – przy-
sposabiaj¹cy ptaki drapie¿ne do
polowañ, ptasznik – zastawia³ sie-
ci na ptactwo, stanowniczy – do-
skonale zna³ miejscowe knieje,
polownik – rozporz¹dza³ char-
tami, doje¿d¿acz – prowadzi³ je,
jad¹c konno, szczwacz – podju-
dza³ psy na zwierzynê, Ÿwiernik
– opiekowa³ siê zwierzyñcem,
osacznik – rozstawia³ w lasach
sieci, sietnik – wi¹za³ je i napra-
wia³, psiarczyk – opiekowa³ siê
psami myœliwskimi. W Polsce od
dawna obowi¹zywa³o surowe
prawo ³owieckie.

Za czasów Piastów i Jagiello-
nów polowaæ na grubego zwie-
rza mogli tylko ksi¹¿êta i królo-
wie. Nie wolno by³o przy tym
wkraczaæ na cudze grunty (pod
kar¹). Czas polowañ równie¿ by³
œciœle okreœlony: od zakoñczenia
¿niw po dzieñ œw. Wojciecha (23
IV), a od XVIII w. do 1 marca.
Tak zwane królewskie ³owy koñ-
czy³y siê w wigiliê Œwiêta Trzech
Króli, st¹d przys³owie: Sieæ ostat-

ni¹ Trzej Królowie rozpinaj¹ na

d¹browie.

£owiectwo niew¹tpliwie nale-
¿a³o do kultury mieszkañców.
Dawa³o mo¿liwoœæ hartowania
duszy i cia³a, przyzwyczaja³o do
znoszenia niewygód, zaprawia³o
do ¿ycia rycerskiego – zw³aszcza
m³odzie¿. Przynosi³o ponadto
wymierne, materialne korzyœci w
postaci zapasów ¿ywnoœci i cen-
nych futer. Niejednokrotnie sta-
wa³y siê one Ÿród³em wymiany
handlowej. Jak pisze Jan D³ugosz:
solona w beczkach lub wêdzona zwie-

rzyna p³ynê³a okrêtami w handel

zamorski. Przed wiêkszymi bitwa-
mi urz¹dzano „walne ³owy” dla

pozyskania zapasów miêsiwa. Od
pocz¹tku œredniowiecza wy³¹cz-
ny przywilej polowañ na grube-
go zwierza mieli panuj¹cy, a na
drobniejszego mogli polowaæ
te¿ poddani.

Polacy szczególnie upodobali
sobie polowania konno z psami:
chartami, wy¿³ami, ogarami. Od
XV wieku prawo polowañ nale-
¿a³o do przywilejów rycerskich,
a w kolejnych stuleciach do w³a-
œcicieli ziemskich (do XX w.).
Liczne ograniczenia dotyczy³y
równie¿ okresu ochronnego
zwierz¹t. Przez wieki tworzy³a siê
specyficzna ³owiecka kultura,
obyczajowoœæ, jêzyk. Urok polo-
wañ zawsze fascynowa³ malarzy,
muzyków, pisarzy, poetów, znaj-
duj¹c odzwierciedlenie w ich
dzie³ach. Zapalonymi myœliwymi
byli s³ynni nasi królowie: W³ady-
s³aw Jagie³³o, Kazimierz Wielki,

Zygmunt Stary, Zygmunt August,
Stefan Batory, Zygmunt III
Waza, Jan III Sobieski oraz licz-
ni ksi¹¿êta. Niektórzy swe
upodobanie przyp³acili ¿yciem
np. Kazimierz Wielki zmar³ w
dwa miesi¹ce po z³amaniu nogi
na polowaniu, a Stefan Batory
œmiertelnie siê podczas ³owów
przeziêbi³.

Polowania by³y doskona³¹
okazj¹ do spotkañ towarzyskich i
zawi¹zania nowych znajomoœci.
Mo¿na siê wtedy pochwaliæ umie-
jêtnoœciami strzeleckimi i jeŸ-
dzieckimi, a tak¿e zaprezentowaæ
r¹cze konie i dzielne psy. W XIX
w. zaborcy niejednokrotnie za-
braniali takich zbiorowych ze-
brañ. Na terenie Galicji korzysta-
no w tym wypadku z wiêkszych
swobód m.in. dziêki znanemu z
myœliwskich zami³owañ cesarzo-
wi Franciszkowi Józefowi.

NASZE KLIMATY

O niegdysiejszych łowach

W 1862 r. powsta³o we Lwo-
wie jako pierwsze na ziemiach
polskich Stowarzyszenie £owiec-
kie. W roku 1880 utworzono To-
warzystwo Myœliwych w Rzeszo-
wie; obecnie jest to najstarsze
ko³o ³owieckie w Polsce. Wspó³-
czesny myœliwy mniej kieruje siê
ju¿ wzglêdami praktycznymi.
Bardziej pragnie prze¿yæ nie-
zwyk³¹ przygodê b¹dŸ aktywnie
wypocz¹æ na tzw. ³onie natury.

Zawsze by³o moje zdanie,
To mi mêskie polowanie,
Gdy cz³ek na koñ siad³,
Gdy z soko³em ³owów nie ma,
Tem siê cz³owiek jeszcze trzyma,
¯e na koniu chwat.

W tekœcie wykorzystano
utwór Wincentego Pola

Tekst i ilustracje: „Wyjazd na polo-

wanie”, „Polowanie z psami”

Maria Wilczok

Na koñ! Na koñ!, a ochoczo!

Patrz, jak stêpem konie krocz¹,

Jaki piêkny œwiat!
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W dniu 20.10.2012r. około
godz. 10.05 dyżurny PSK PSP
Ropczyce odebrał zgłoszenie
od dyrektora Gimnazjum w
Czarnej Sędz. Andrzeja Świe-
rada, że obok budynku gim-
nazjum doszło do wybuchu
samochodu, w wyniku które-
go zadymiony został cały bu-
dynek oraz uszkodzeniu ule-
gły pomieszczenia na parte-
rze.

Dyrektor przyst¹pi³ do ewaku-
acji m³odzie¿y jednak okaza³o
siê, ¿e oko³o 10 uczniów nie uda-
³o siê ewakuowaæ ze strefy zagro-
¿enia ze wzglêdu na panuj¹ce
warunki zadymienia i po¿aru.
Do akcji przyst¹pi³a PSP Ropczy-
ce, która ugasi³a p³on¹cy samo-
chód i udzieli³a pomocy kierow-
cy i pasa¿erowi feralnego pojaz-
du. OSP Lubzina i OSP Brzezi-
ny natomiast przyst¹pi³y do ewa-
kuacji pozosta³ych poszkodowa-
nych uczniów z budynku, w któ-
rym panowa³o ca³kowite zady-
mienie...

To tylko jeden z epizodów æwi-
czeñ jakie w tym dniu odby³y siê
w Gimnazjum w Czarnej Sêdz.,
a uczestniczy³y zastêpy z PSP
Ropczyce, jednostki KSRG z te-
renu powiatu oraz OSP Czarna.
Nadmieniæ tu trzeba, ¿e æwicze-
nia oceniali Z-ca komendanta
wojewódzkiego PSP bryg. Jan
Ziobro, komendant PSP Ropczy-
ce bryg. Jacek Róg, Dowódca
JRG st. kpt. Pawe³ Stok³osa, st.
kpt. Stanis³aw Charchut, m³. bryg
Tadeusz Mi¹so, m³. bryg Janusz

Piczak oraz Burmistrz Sêdziszo-
wa Kazimierz Kie³b. Æwiczenia-
mi dowodzi³ m³. bryg. Piotr So-
chacki z-ca dowódcy JRG w
Ropczycach.

Dalsza czêœæ tegorocznych
æwiczeñ jednostek KSRG pod
kryptonimem CZARNA 2012
odbywa³a siê w lesie obok cmen-
tarza w Czarnej, gdzie dosz³o
min. do po¿aru lasu, który sta-
nowi³ bezpoœrednie zagro¿enie
dla znajduj¹cego siê tam odwier-
tu gazowego. Ponadto po¿ar
lasu wybucha³ w trakcie æwiczeñ
w ró¿nych miejscach. Dosz³o
równie¿ do poparzenia kilku
osób.

W æwiczeniach oprócz wymie-
nionych wy¿ej jednostek bra³y
udzia³: OSP Ostrów. OSP Kozo-
drza, OSP Wielopole, OSP Rop-
czyce, OSP Olchowa, OSP Iwierzy-
ce, OSP Sêdziszów M³p. i OSP Krzy-
wa. W charakterze pozorantów w
æwiczeniach wziêli udzia³ ucznio-
wie Gimnazjum w Czarnej, cz³on-
kowie MDP przy OSP w Czarnej, a
ze strony PSP Ropczyce odpowie-
dzialnym za t¹ czêœæ æwiczeñ by³
m³. asp. Konrad Œwierad.

Zgrupowanie jednostek i od-
prawa mia³a miejsce przy OSP
Czarna Sêdziszowska natomiast
podsumowanie æwiczeñ odby³o
siê w OSP Krzywa.

Ćwiczenia strażaków w Czarnej Sędziszowskiej
W sobotę 6 października br.
wszystkie jednostki OSP z te-
renu naszej gminy spotkały
się na corocznych ćwicze-
niach strażackich. Tym razem
miejscem działań były tereny
żwirowni w Czarnej Sędzi-
szowskiej.

Organizatorem æwiczeñ by³
Zarz¹d Miejsko-Gminny ZOSP
RP w Sêdziszowie M³p. przy
wspó³udziale Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Ropczycach. PSP w
Ropczycach reprezentowali Do-
wódca JRG PSP w Ropczycach
Pawe³ Stok³osa oraz jego zastêp-
ca Piotr Sochacki. Podczas æwi-
czeñ jednostki OSP zosta³y
sprawdzone pod wzglêdem mo-
bilnoœci dojazdu do miejsca zda-
rzenia, prawid³owego pos³ugi-
wania siê œrodkami ³¹cznoœci ra-
diowej w prowadzeniu kore-
spondencji oraz znajomoœci
kryptonimów radiowych. Na
miejscu zdarzenia stra¿acy z OSP
mieli za zadanie prowadziæ dzia-
³ania gaœnicze pal¹cych siê nie-
u¿ytków rolnych z zabezpiecze-
niem pobliskich lasów przed
przedostaniem siê ognia. Dodat-
kowym utrudnieniem tych dzia-
³añ by³ silny wiatr oraz za³o¿e-
nie, ¿e zapada wieczór i nale¿y
oœwietliæ teren akcji gaœniczej.
Kieruj¹cy dzia³aniami – Komen-
dant Gminny OSP Marek Róg
wprowadzi³ dodatkowy element
w którym za³o¿y³, ¿e podczas
dzia³añ ratowniczo-gaœniczych
poszkodowani zostali dwaj stra-
¿acy. Do zadañ jednostek posia-
daj¹cych sprzêt ratownictwa
medycznego nale¿a³o udzielenie
stra¿akom pierwszej pomocy
przedmedycznej i przygotowa-
nie ich do transportu w celu
przekazania s³u¿bom medycz-
nym. Æwiczenia, w których wziê-
³o udzia³ prawie 150 stra¿aków i
zaanga¿owano 23 samochody
oraz pozosta³y sprzêt gaœniczy,
pozwoli³y doskonaliæ umiejêtno-
œci praktyczne w zakresie dzia-
³añ taktycznych i gaœniczych jak
równie¿ wspó³dzia³ania jedno-
stek w trakcie likwidacji po¿arów.

Podsumowanie manewrów
mia³o miejsce w Domu Ludo-
wym w Czarnej Sêdziszowskiej,
gdzie wspólnym posi³kiem zakoñ-
czono prawie trzygodzinne zma-
gania stra¿aków.
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Zaprosiliœmy wszystkich ucz¹-
cych w naszej placówce, do któ-
rych uda³o nam siê zdobyæ ad-
resy. Nie wszyscy oczywiœcie przy-
byli. Wzruszeñ dostarczy³ nam
list przys³any przez brata Józefa
Twardowskiego z Niepokalano-
wa. Ma dziewiêædziesi¹t lat, cho-
ruje, ale to nie przeszkadza³o
Mu w tym, ¿eby napisaæ pe³en
wzruszeñ list. Wspomina w nim
lata szkolne spêdzone w pierw-
szym drewnianym budynku, z
rysikiem i tabliczk¹ w rêku.
Chcia³o by siê rzec: „O tempo-
ra, o mores!” Có¿ znaczy dobre
przedwojenne wychowanie. Za-
proszony goœæ, który nie mo¿e
przyjechaæ, daje o tym znaæ. List
trafi do naszej pami¹tkowej ga-
bloty wraz z upominkami otrzy-

manymi od niektórych zapro-
szonych goœci.

16 paŸdziernika – dzieñ wybra-
ny przypadkowo. Dopiero w
koœciele, podczas mszy œwiêtej,
gdy nasz rodak,obecnie kanc-
lerz kurii w Tarnowie ks. Adam
Nita wspomnia³ o tej dacie –
uœwiadomiliœmy sobie, ¿e to prze-
cie¿ rocznica wyboru ojca œwiê-
tego Jana Paw³a II na stolicê apo-
stolsk¹. Pomyœleliœmy: „Musi siê
dziœ wszystko udaæ. Mamy prze-
cie¿ takiego opiekuna”. I chyba
uda³o siê…

Przyjecha³a na te nasze obcho-
dy pani Teresa Skwirut, której nie
widzia³am od 28 lat. No pewno,
¿e siê zmieni³a, jak ka¿dy z nas.
Mia³a kiedyœ piêkne, d³ugie, krê-
cone w³osy. Dziœ s¹ krótkie. Zosta-

³a jednak w oczach radoœæ i si³a,
jak¹ zawsze siê charakteryzowa³a.
Szczêœliwa i dumna z nas. Przyby-
³a równie¿ pani Zofia Bartusik –
jej nie pamiêtam ze szko³y, ale czê-
sto bywa³a u mojej babci Janiny
Baranowskiej. Trzeba te¿ wspo-
mnieæ o pani Janinie Pa³êckiej –
najstarszym obecnie pedagogu
naszej szko³y i pani Jadwidze Mo-
tykowej. Pe³ne ¿ycia, nie odmówi-
³y wziêcia udzia³u w naszych ob-
chodach. Pyta³y, czemu tak rzad-
ko siê spotykamy. Têskni¹ za m³o-
dzie¿¹, bo nauczycielem jest siê
przez ca³e ¿ycie. To ona sprawia,
¿e czujemy siê m³odzi. Zmusza nas,
by za ni¹ nad¹¿aæ, gdy¿ inaczej
ich nie zrozumiemy.

A same obchody 100-lecia
szko³y? Chyba udane. Dzieci bar-

Jubileusz 100-lecia
Szkoły Podstawowej w Klęczanach
Od co najmniej dwóch lat my-
śleliśmy o tym naszym stule-
ciu szkoły. Szukaliśmy w do-
kumentach potwierdzenia
dat i wydarzeń. Kopalnią wie-
dzy jest kronika szkolna opo-
wiadająca o początkach hi-
storii edukacji w Klęczanach.
Zależało nam bardzo, by to
święto było cieple, pełne
wspomnień i takie nasze, a
równocześnie, by goście cie-
szyli się z nami i czuli się tu
dobrze.

dzo siê postara³y. Musimy jednak
przyznaæ, ¿e podczas prób mia-
³yœmy chwile zw¹tpieñ. Na szczê-
œcie aktorzy w czasie przedsta-
wienia stanêli na wysokoœci za-
dania i by³o piêknie. Pere³k¹
okazali siê nasi absolwenci. Naj-
starsi to uczniowie II klas liceum.
M³odzi, piêkni, uœmiechniêci:
Ola Hulek, Kacper Siorek, Ma-
rysia Hulek, Marzena Szlêzak,
Monika i Justyna Basarówny, Syl-
wia Pa³ka, Sebastian Pondo, Ba-
sia P³och, Marcelina Siorek,
Adam Kwaœnik. Serdecznie im
dziêkujemy!

Bardzo mi³o by³o spotkaæ ko-
le¿anki i kolegów, którzy kiedyœ
z nami pracowali miêdzy innymi
p. Ewa Doroba, p. Alicja Kucab
obecnie Przyby³owska, p. Bo¿e-

Trzon grona pedagogicznego szkoły w roku jubileuszu: Mariola Polek, Dorota Marchlik, Joanna Birkowska, Natalia Patro, Agnieszka
Medygrał, dyrektor Marek Flis, Jadwiga Sypień, Joanna Wajda.

Chór ze Szkoły Podstawowej w Klęczanach.
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Historia szko³y w Klêczanach
rozpoczê³a siê sto lat temu. Na
fali przemian zachodz¹cych w
cesarstwie austriackim po roku
1860, powo³any zostaje w Galicji
Sejm Krajowy, a w œlad za nim
Rada Szkolna Krajowa. Jednym
z zadañ Rady, jako najwy¿szej
w³adzy oœwiatowej, by³o prze-
prowadzenie gruntownej reor-
ganizacji systemu oœwiaty oraz
przygotowanie nowych planów
i programów nauczania. Wzrost
œwiadomoœci w zakresie potrze-
by kszta³cenia dzieci i m³odzie-
¿y, owocowa³ powstawaniem
nowych szkó³ na terenie Galicji.
Po d³ugich staraniach samorz¹-
du gminnego, a w szczególnoœci
wójta Józefa Delikata, Rada
Szkolna Krajowa we Lwowie wy-
da³a pozwolenie na utworzenie
w 1912 roku jednoklasowej szko-
³y ludowej w Klêczanach.

Warunki pracy pierwszej szko-
³y by³y stosunkowo trudne. Okrê-
gowa Rada Szkolna w Ropczy-
cach wyznaczy³a na stanowisko
nauczyciela Stanis³awa Lachoc-
kiego, a samorz¹d gminny wy-
naj¹³ u gospodarza Floriana Bir-
kowskiego jedno pomieszczenie
na prowadzenie nauczania. W
nastêpnym roku szkolnym szko-
³a powiêkszy³a siê o kolejny od-
dzia³ klasowy. Wybuch pierwszej
wojny œwiatowej przerwa³ prowa-
dzenie nauki w szkole do grud-
nia 1915 roku, kiedy to wznowio-
no nauczanie w domu Francisz-
ka Polka, ju¿ trzech klas, przez
nauczyciela Andrzeja Wojdona.
Problemy lokalowe szko³y trwaj¹

do roku 1922, gdy przyst¹piono
do budowy w³asnego budynku
w zakupionym na tern cel drew-
nianym domu, który postawio-
no na dzia³ce Jadwigi Dar³ak.
Naukê prowadzi³a tam nauczy-
cielka Zofia Polkówna. Pracowa-
³a ona w Klêczanach od 1917 do
1925 roku, w którym to zmar³a
po ciê¿kiej chorobie. Poprawa
warunków szkolnych trwa³a krót-
ko. Zwiêkszaj¹ca siê liczba dzie-
ci i zmiana organizacyjna w 1927
roku szko³y na 2- klasow¹, zmu-
szaj¹ now¹ kierowniczkê szko³y
Mariê Jakubek do wprowadze-
nia nauczania w klasach ³¹czo-
nych tj. razem Vi IV, oraz II i III,
klasa I uczy siê oddzielnie.

Problem z pogarszaj¹cymi siê
warunkami lokalowymi znalaz³y
zrozumienie u Szkolnej Rady
Miejscowej, która podjê³a decy-
zjê o budowie nowego, muro-
wanego budynku szkolnego.
Wybrany komitet budowy z prze-
wodnicz¹cym Paw³em Kopciem
uzyska³ œrodki na budowê ze
sprzeda¿y drewna z gromadzkie-
go lasu. Zgromadzone finanse
by³y zbyt skromne by budowa
zosta³a szybko ukoñczona. Do
wybuch drugiej wojny œwiatowej
zdo³ano wykoñczyæ dwie klasy,
korytarz i mieszkanie na podda-
szu. Podczas okupacji nauka
trwa³a, lecz ograniczono treœci
nauczania jedynie do w¹skiego
zakresu prymitywnej wiedzy
praktycznej i w zasadzie nie wy-
chodzi³y one poza przedwojen-
ne ramy klasy IV. W wyniku dzia-
³añ wojennych budynek szkolny

dozna³ szeregu uszkodzeñ. Po
przeprowadzeniu remontów 1
wrzeœnia 1944 roku rozpocz¹³ siê
nowy rok szkolny w zreorgani-
zowanej szkole powszechnej II-
go stopnia. W 1945 roku wzrost
liczby dzieci do 196, spowodo-
wa³ przyznanie przez Kurato-
rium Okrêgu Szkolnego w Rze-
szowie dodatkowego etatu na-
uczycielskiego, który objê³a Ja-
nina Baranowska, póŸniejsza
wieloletnia nauczycielka i dyrek-
torka tej szko³y. Stopniowo po-
prawia³a siê baza szkolna, ukoñ-
czono kolejne sale lekcyjne, o
czym z nieukrywanym zadowo-
leniem w 1950 roku mog³a napi-
saæ ówczesna kierowniczka Ma-
ria Jakubek. Dziêki staraniom
nowego kierownika szko³y Józe-
fa Baranowskiego dobudowano
kolejne dwie klasy i budynek
gospodarczy. Mieszkañcy Klê-
czan od pocz¹tku istnienia szko-
³y rozumieli potrzebê jej funk-
cjonowania i wspierali wszelkie
dzia³ania na rzecz poprawy bazy.
Ostatnie wysi³ki w tym zakresie
zosta³y uwieñczone, dziêki stara-

Historia szkoły w Klęczanach

niom Spo³ecznego Komitetu i
niestrudzonej pracy radnego
Franciszka Oboza, oddaniem 1
wrzeœnia 1996 roku nowego bu-
dynku szkolnego, w którym na-
uka odbywa siê do dnia dzisiej-
szego.

Szko³a w Klêczanach od mo-
mentu swojego powstania prze-
chodzi³a szereg przemian orga-
nizacyjnych zwi¹zanych ze zmia-
nami systemu nauczania. W cza-
sie zaborów powsta³a jako jed-
noklasowa, przemianowana na
dwuklasow¹ w latach 20-tych XX
wieku. Po czasie okupacji zor-
ganizowana jako szko³a II-go
stopnia, w 1948 roku sta³a siê
szko³¹ siedmioklasow¹. Od roku
1966 zamieniona zosta³a na
oœmioklasow¹. W 1973 roku sta-
³a siê czêœci¹ Zbiorczej Szko³y
Gminnej w Sêdziszowie, by po
czterech latach powróciæ do sys-
temu oœmioklasowego. Ostatnia
reforma organizacyjna z 1999
roku przekszta³ci³a nasz¹ pla-
cówkê w szeœcioklasow¹ szko³ê
podstawow¹ z oddzia³em zero-
wym.

na Ciepielowska. Zaszczytem dla
nas by³a obecnoœæ ks. kanonika
z Bêdziemyœla Józefa Mleczko.
Uczy³ religii w ciê¿kich czasach,
gdy uczêszczaliœmy na ni¹ do sta-
rego Domu Parafialnego w Bê-
dziemyœlu. Nie wiedzieæ czemu
te nasze „wêdrówki” na kateche-
zê czy ró¿aniec zabiera³y nam
mnóstwo czasu. A dzia³o siê
podczas nich wiele… fajnych
rzeczy. Ks. kanonikowi dziêkuje-
my za mocne podstawy wiary i
wyrozumia³oœæ dla naszych wy-
czynów.

Ile¿ to razy ch³opcy wychodzi-
li przez okno w salce wprost do
otaczaj¹cego j¹ PGR-u na jab³-
ka. Czêsto zostawali tam do koñ-
ca zajêæ, gdy¿ ksi¹dz Mleczko
zamyka³ okno, jedyn¹ drogê
powrotu.

ks. dr Adam Nita – absolwent szkoły w Klęczanach, mgr Agnieszka Medygrał – ab-
solwentka, a obecnie nauczycielka w szkole w Klęczanach, Janina Baranowska-Czer-
wińska – emerytowana nauczycielka szkoły-jubilatki.

Mo¿na by snuæ wspomnie-
nia… Mamy nadziejê, ¿e wszyst-
kim zaproszonym goœciom by³o
u nas mi³o, a wmurowana tabli-
ca, upamiêtniaj¹ca 100- lecie SP
Klêczany, foldery o historii szko-
³y, piêkny rysunek p. Bo¿eny Ci-
s³o przedstawiaj¹cy dwa budyn-
ki szkolne, bêd¹ przypomina³y
potomnym o tych obchodach.
Dziêkujemy w tym miejscu wszyst-
kim, którzy sprawili, ¿e ta rocz-
nica by³a wspania³a. Szczególne
podziêkowania kierujemy w stro-
nê sponsorów i rodziców, bez
pomocy których by³oby ciê¿ko
przygotowaæ wiele rzeczy. Wie-
my, ¿e zawsze mo¿emy liczyæ na
Wasze wsparcie.

Natalia Patro

Agnieszka Medygrał
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Udana inicjatywa i jeszcze lepsza realizacja

Mieszkańcy Sędziszowa Małopolskiego i okolicy 30 wrze-
śnia 2012 roku pokazali wielkie serce. Swoim uczestnictwem
w koncercie charytatywnym „Z sercem dla serca”, datkami
do puszek, opłatami za liczne atrakcje wspomogli konto fun-
dacji zbierającej fundusze na operację serca Faustynki Stręk.

Organizatorzy: Zakon Rycerzy
Kolumba w Sêdziszowie M³p.,
Caritas przy Parafii Mi³osierdzia
Bo¿ego w Sêdziszowie M³p. i fir-
ma Gabrielle Katarzyny Wo³os
przygotowali imprezê sk³adaj¹c¹
siê z zasadniczych dwóch czêœci.
W pierwszej, zabawowej w sali
lustrzanej oraz hallu sêdziszow-
skiego Domu Kultury dzieci
mog³y do woli pobawiæ siê z klau-
nem, zobaczyæ (i uczestniczyæ)

w pokazie mody dzieciêcej, ra-
zem z rodzicami i opiekunami
ogl¹daæ piêkne szynszyle, degu-
stowaæ potrawy regionalne Ko³a
Gospodyñ Wiejskich ze Szkod-
nej oraz zobaczyæ pokaz fryzur.
M³odzie¿ Zespo³u Szkó³ Zawo-
dowych im. prof. Karola Olszew-
skiego w Sêdziszowie M³p. nie-
odp³atnie czesa³a i robi³a mani-
cure. Chêtnych nie brakowa³o.
Jeœli ktoœ wola³ makija¿ bardziej

Stoimy przed stolikiem, gdzie
bracia Rycerze Kolumba
sprzedają płytę księdza
Krzysztofa Kołodziejczyka.
Osobowość autora i umiarko-
wana cena (10 złotych) oraz
fakt, że dochód ze sprzedaży
jest przeznaczony na opera-
cję małej Faustynki powo-
dują, iż pierwsza seria 100
sztuk rozchodzi się jak przy-
słowiowe świeże bułeczki.
Autor płyty zgodził się na roz-
mowę z nami. Oto ona.

JF: Proszę powiedzieć od kiedy za-

częła się przygoda księdza z muzyką i

piosenką.

Ks.KK: Moja przygoda z mu-
zyk¹, z piosenka zaczê³a siê bar-
dzo dawno temu kiedy mia³em

zabawowy, to s³u¿y³ nim klown,
dmuchane baloniki i figury z
nich tworzone dope³ni³y ca³oœci.

Druga czêœæ odby³a siê w sali wi-
dowiskowej tego¿ samego budyn-
ku. Wyst¹pi³y zespo³y: Cebula
Band, M³ody Duch & Przyjaciele,
Karczmarze Na Nowo oraz spe-
cjalny goœæ – ks. Krzysztof Ko³o-
dziejczyk. O godzinie 18. widzo-
wie, w wieku od ma³ych dzieci po
doros³ych i bardziej dojrza³ych
wype³nili salê widowiskow¹.

Pierwszy wyst¹pi³ zespó³ Cebu-
la Band, umilaj¹c czas melodia-
mi weselnymi. M³ody Duch &
Przyjaciele (ponad 30 artystów)
zaprezentowali fragment przed-

stawienia wesela cygañskiego.
Widzowie oszo³omieni koloro-
wymi, cygañskimi strojami podzi-
wiali pieœni cygañskie zarówno
w jêzyku polskim jak i cygañskim.
Karczmarze Na Nowo zaœ bra-
wurowo zagrali i zaœpiewali me-
lodie i teksty zwi¹zane z ziemia-
mi pogranicza Rzeczypospolitej.

Artystycznej uczty dope³ni³
goœæ specjalny. Ksi¹dz Krzysztof
Ko³odziejczyk zaœpiewa³ utwory
„Nie jest Ÿle”, „Modlitwê” i „Z
anio³ami” uzupe³niane komen-
tarzem tyle¿ dowcipnym, co pe³-
nym m¹droœci. Na zakoñczenie
wspólnej modlitwie zgromadzo-
nych przewodniczy³ ks. pro-
boszcz Krzysztof Gac, duszpa-
sterz Rady Sêdziszowskiej Zako-
nu Rycerzy Kolumba. Zachêci³
równie¿ do zakupu p³yty kom-
paktowej nagranej przez ks.
Krzysztofa Ko³odziejczyka

Z kronikarskiego obowi¹zku
dodajmy jeszcze, ¿e do samych
puszek Rycerze Kolumba zebrali
ponad 1728 z³otych, dobrze sprze-
dawa³y siê p³yty CD naszego gwiaz-
dora, licznych amatorów mia³y
kulinarne specja³y SGW „Szkod-
nianki”. Dochód z imprezy w ca-
³oœci wspomóg³ leczenie Faustyn-
ki Strêk. G³ównym inicjatorem
przedsiêwziêcia i prowadz¹cym
by³ Bogus³aw Kmieæ, Wielki Ry-
cerz Rady Zakonu Rycerzy Ko-
lumba w Sêdziszowie M³p.

Jan Flisak

pewnie z szeœæ, siedem lat. Pierw-
sze piosenki by³y w przedszkolu,
potem by³a ju¿ szko³a muzycz-
na. Rodzice zapisali mnie do
szko³y muzycznej w Gorlicach.
Tam siê zaczê³a ta moja przygo-
da z muzyk¹. Ukoñczy³em sze-
œcioletni¹ szko³ê muzyczn¹ I stop-
nia i w siódmej klasie tzw. pod-
stawówki by³em gruntownie
umuzykalniony z zakresu piosen-
ki jak i z zakresu fortepianu. Od
tego siê zaczê³o, a potem w zwi¹z-
ku z tym, ¿e skoñczy³em szko³ê i
lenistwo nie pozwala³o na inten-
sywniejsze anga¿owanie siê w
muzykê. Pianino jednak pozo-
sta³o w domu, wiêc sam sobie
podgrywa³em ró¿ne rzeczy. A
poniewa¿ gdzieœ tam w œrodku
tli³o siê we mnie powo³anie ka-
p³añskie wiêc podgrywa³em so-

bie ró¿ne pobo¿ne piosenki i
przyœpiewki. To wszystko mi siê
przyda³o w momencie, kiedy
wst¹pi³em do Seminarium Du-
chownego w Rzeszowie.

JF: Kiedy to było?

Ks.KK: To by³o w 1997 roku.
Tam nie wiem to jakim sposobem,
ale wysz³o i¿ zrobiono mnie orga-
nist¹ w kaplicy seminaryjnej i przez

piêæ lat pe³ni³em te obowi¹zki. Po
wyjœciu z seminarium nadal sobie
podœpiewywujê, czasem coœ pod-
gram, i tak wychodzi.

JF: Która to już parafia księdza?

Ks.KK: Parafia pod wezwa-
niem Mi³osierdzia Bo¿ego w Sê-
dziszowie M³p. wed³ug liczby
parafii jest trzeci¹, natomiast
miejscowoœciami to druga.
Pierwszym moim miejscem po-
s³ugi duszpasterskiej by³o Górno,
gdzie od 2003 roku by³em trzy
lata. Nastêpnie trafi³em do Sê-
dziszowa M³p., gdzie trafi³em do
Parafii pw. Narodzenia Matki
Bo¿ej i od dwóch roczków z ha-
kiem jestem w parafii Mi³osier-
dzia Bo¿ego.

JF: To pierwsze nagranie księdza?

Ks.KK: Tak, to zdecydowanie
pierwsze nagranie i to zrodzi³o

W koncercie wystąpili Karczmarze Na Nowo.

Rozmowa z gwiazdą wieczoru księdzem Krzysztofem Kołodziejczykiem

Na scenie ks. Krzysztof Kołodziejczyk.
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siê nawet nie z mojej inicjatywy,
tylko z pomys³u pana Bogusia
Kmiecia. Ju¿ nieraz myœla³em
sobie gdzieœ tam w œrodku, ¿e
mo¿e coœ takiego by siê mo¿e
przyda³o. Wielu spotykanych
kap³anów proponowa³o mi
„mo¿e byœ Krzysiek nagra³ tak¹
p³ytê, gdzie by³yby pomoce dla
organistów, psalmy, jakieœ pomo-
ce dla scholi, coœ w tym stylu”.
No i proszê: uda³o siê coœ na-
graæ, s¹ to pieœni o Mi³osierdziu
Bo¿ym. Byæ mo¿e bêdzie to po-
cz¹tek nowej przygody, dotarcia
do szerszej publicznoœci.

JF: Jak doświadczenia w studiu

nagrań, trudno było?

Ks.KK: Powiem tak: by³a tre-
ma, studia nagrañ nie by³o, bo
p³yta jest nagrana w miejscu
mojej codziennej pracy, bo na
chórze naszym we wnêtrzach
koœcio³a Mi³osierdzia Bo¿ego i

có¿ pó³ dnia nam zesz³o. Wiel-
kich poprawek nie by³o: nie jest
to mo¿e jakieœ wybitne dzie³o, ale
myœlê, ¿e jeœli ktoœ lubi ten ro-
dzaj muzyki, lubi ten rodzaj tre-
œci to i tego pos³ucha.

JF: Bóg zapłać za udzielenie wy-

wiadu.

Ks.KK: Szczêœæ Bo¿e wszystkim
Czytelnikom.

Przyjaciele ksiêdza Ko³odziej-
czyka z Górna zapewnili nam
wspania³¹ zabawê. W wype³nio-
nej publicznoœci¹ sali widowisko-
wej MGOK w Sêdziszowie M³p.
moj¹ uwagê zwraca gromadka
rozbawionych dzieci. W prze-
rwie koncertu zagadn¹³em je:
okazuj¹ siê pociechami pani Sa-
biny Kuraœ. Bardzo jej siê podo-
ba koncert i jak mówi chyba naj-
bardziej s¹ zadowolone dzieci.

Tekst zebrał: Jan Flisak

Po wejściu do Miejsko-Gminnego

Ośrodka Kultury w Sędziszowie

Młp. wzrok prowadzi nas do wy-

stawy przemiłych zwierzątek:

szynszyli. Oto co powiedział nam

właściciel ekspozycji, pan Stani-

sław Kozek.

JF: Skąd zainteresowanie ho-

dowlą tych zwierząt.

SK: O to d³uga historia. Sie-
demnaœcie lat temu powróci³em
z zagranicy i zaczêliœmy szukaæ
czegoœ, co mo¿na by³oby hodo-
waæ w warunkach mojego go-
spodarstwa. Podjêliœmy prowa-
dzenia siê fermy hodowlanej
szynszyli.

JF: Proszę powiedzieć o najważ-

niejszych osiągnięciach tego okresu

SK: Ferma ma dosyæ du¿o osi¹-
gniêæ, do najwa¿niejszych nale¿¹
championaty na „Polagrze”, naj-
wa¿niejszej wystawie w Polsce,
bardzo du¿o, bo ponad 30 cham-
pionatów jest za ca³y okres na-
szej dzia³alnoœci. Najpierw ferma
funkcjonowa³a jako ferma towa-
rowa, czyli nie by³a pod ocen¹
krajowego centrum hodowli
zwierz¹t, nastêpnie ju¿ od dwu-
nastu lat jest pod ocen¹ tej¿e
instytucji. Zwierzêta s¹ ocenia-
ne, punktowane, maj¹ wysokie
punktacje, na ka¿dej wystawie
zwierzêta odgrywaj¹ wa¿ne role,
zdobywaj¹c z³ote medale albo
championaty. Z tego wzglêdu s¹
u¿ywane do reprodukcji przez

inne fermy w celu wymiany ma-
teria³u genetycznego b¹dŸ zak³a-
danie hodowli od zera.

JF: Czy to przekłada się na wyni-

ki finansowe hodowli?

SK: Oczywiœcie, im lepsze oce-
ny i lokaty zwierz¹t, tym mo¿na
liczyæ na lepsz¹ cenê. Dawniej
wystarczy³o mieæ mniej szynszyli
i mo¿na by³o siê utrzymaæ, obec-
nie na skutek ró¿nic kursowych
jest to mniej op³acalne. Trzeba
mieæ wiêcej szynszyli na stanie,
aby zarobiæ tyle samo co kiedyœ.
Czêœæ sprzedajê na inne fermy,
a wiele jest eksportowanych.

JF: Ma pan jakieś ulubione zwie-

rzątka?

SK: Zdarza³y siê tak oswojone,
¿e po otwarciu klatki wyskakiwa-
³y mi na ramiê. S¹ to bardzo przy-
jemne zwierz¹tka nadaj¹ce siê
do hodowli domowej bardziej
nawet ni¿ œwinka morska, gdy¿
mniej brudz¹. Tak wiêc s¹ bar-
dzo przyjemnymi zwierz¹tkami,
bardzo towarzyskimi i bardzo
ciekawymi.

JF: Jak zainteresowani mają się

kontaktować z panem?

SK: Ferma mieœci siê w Zago-
rzycach, moje nazwisko Stani-
s³aw Kozek, mo¿na mnie znaleŸæ
w Interrnecie, a moja ferma ma
nazwê jak nasze województwo:
Podkarpacie.

JF: Dlaczego zdecydował się pan

na udział w tej charytatywnej

imprezie?

SK: Kolega Kmieæ zapropono-
wa³, znam pana Bo¿ka, wiêc zde-

Spacerem po imprezie
cydowa³em siê na ubarwienie tej
szczytnej inicjatywy.

JF: Dziękuję bardzo.

SK: Ja równie¿

Po wyrobach regionalnych je po-

znacie, czyli Stowarzyszenie

„Szkodnianki”. Wspaniałe zapachy

ściągają uwagę i powodują, że

same nogi zmierzają na hol sali

widowiskowej, gdzie zaradne go-

spodynie uwijają się ze swoimi

wyrobami. Na rozmowę wysuwają

swego sołtysa Jana Kujdę.

Jan Flisak: Witam dzisiaj pana
so³tysa Szkodnej, który dzisiaj
przywióz³ swoje pere³ki czyli Sto-
warzyszenie Szkodnianki, które
zorganizowa³y nam degustacjê
potraw regionalnych. Proszê
powiedzieæ, sk¹d chêæ uczestni-
czenia w tym przedsiêwziêciu?

Jan Kujda: Chcemy przede
wszystkim pomóc choremu
dziecku, a nasze stowarzyszenie
„Szkodnianki” uczestniczy w roz-
licznych imprezach, piknikach,
konkursach, to czemu by chary-
tatywnie nie pomóc. Z wielkim
zaanga¿owaniem kobiety przy-
gotowa³y kilkadziesi¹t potraw.
Jest jad³o swojskie, wyroby regio-
nalne.

JF: Co oferujecie w menu?
JK: Wszystkie potrawy s¹ zdro-

we i bardzo smaczne, mamy pro-
ziaki z mase³kiem, chleb z kie³-
bas¹, z boczkiem, chleb ze smal-
cem i ogórkiem, pierogi z bo-
bem, pierogi ruskie, pierogi z
kapust¹ i grzybami, sery bia³e i
¿ó³te, kilka gatunków ciast dese-
rowych…

JF: Osobiœcie jakie potrawy
pan preferuje?

JK: W³aœciwie to nie wiem co
powiedzieæ, moim zdaniem
szczególnie syte s¹ pierogi z bo-
bem. Nasi klienci nie bêd¹ od-
czuwaæ g³odu do póŸnego ran-
ka nastêpnego dnia.

Na piętrze uczennice Zespołu Szkół

Zawodowych im. prof. Karola Ol-

szewskiego w Sędziszowie Młp. na

licznych stanowiskach czeszą i

pielęgnują ręce przybyłym go-

ściom. Opiekują się nimi panie

Anna Szeliga- Kuźniar i Barbara

Twardowska jako opiekunki samo-

rządu uczniowskiego oraz nauczy-

cielki fryzjerstwa panie Małgorza-

ta Drozd i Bogusława Jaworek.

Chłopcy multimedialnie pokazują

wnętrza i życie uczniowskie w tej

miejscowej szkole.

Oto co powiedzia³a nam
pierwsza z nich: Jesteœmy tutaj, gdy¿

wspieramy akcje charytatywne, m³o-

dzie¿ bardzo chêtnie siê udziela w ta-

kich akcjach. My funkcjonujemy w

tym œrodowisku i nie mo¿emy pozo-

staæ bierni wobec jego potrzeb, tym

bardziej zbiórce œrodków na tak szczyt-

ny cel jak operacja ma³ej Faustynki

Strêk. Uczniowie (dziewczêta i ch³op-

cy) s¹ wra¿liwi na nieszczêœcia in-

nych ludzi, na choroby. W naszej

szkole nie tylko uczymy zawodu, dba-

my o ich wiedzê i umiejêtnoœci z za-

kresu nauczanych przedmiotów, ale

przede wszystkim kszta³tujemy osobo-

woœæ wychowanków.

JF: Czy by³y problemy z mobi-
lizacj¹ tak pokaŸnej liczby dziew-
cz¹t?

A SZ-K: Nie dziewczêta bardzo
chêtnie udzielaj¹ siê w takich ak-
cjach. Z punktu widzenia marke-
tingowego mog¹ zaprezentowaæ
swoje umiejêtnoœci nabyte w Tech-
nikum Us³ug Fryzjerskich, a ch³op-
cy z Technikum Informatyczne-
go popisaæ siê umiejêtnoœciami z
zakresu swojej specjalnoœci.

JF: Co uczennice prezentuj¹?
A Sz-K: Prezentuj¹ umiejêtno-

œci z zakresu robienia fryzur oko-
licznoœciowych, sploty, prostowa-
nie, w razie ¿yczenia klientów
równie¿ obciêcie w³osów. Nato-
miast ch³opcy prezentuj¹ swoje
umiejêtnoœci z zakresu obs³ugi
informatycznej takich imprez.

Wœród klientów dominuj¹
dzieci, chocia¿ na niektórych
fotelach pojawiaj¹ siê doroœli.
Swoj¹ córeczkê przyprowadzi³a
pani Renata D³u¿eñ. Ta mów
nam, ¿e pociecha bêdzie braæ
udzia³ w pokazie mody i w³aœnie
dziewczyny koñcz¹ jej fryzurê.
Dziewczynka czuje siê jak wielka
dama, jest uœmiechniêta od ucha
do ucha. Miast s³ów dla Faustyn-
ki ma, jak mówi, swoje czyny, o
kilka lat starszej rówieœnicy.

Widzimy, ¿e manicurzystki
maj¹ chwilê czasu. Proszê o kilka
zdañ dla naszej gazety. S¹ to Do-
minika Che³pa i Marzena Hen-
dzel. Uwa¿aj¹, ¿e bardzo dobrze
siê pracuje z dzieæmi, chc¹ w ta-
kich akcjach uczestniczyæ. Po bli-
sko trzech godzinach pracy zu-
pe³nie nie czuj¹ zmêczenia. ̄ ycz¹
Faustynce Strêk udanej operacji
i powrotu do zdrowia.
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28 września w Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Czarnej Sę-
dziszowskiej gościły dwie
olimpijki z Londynu. Pani Pau-
lina Buziak – na co dzień cho-
dziarka Sokoła Mielec – to te-
goroczna rekordzistka Polski
na 20 km, zaś urodzona w Rze-
szowie Matylda Szlęzak, re-
prezentująca barwy AZS-AWF
Kraków, to tegoroczna srebr-
na medalistka MP w biegu na
3000 m z przeszkodami.

Panie z du¿¹ pasj¹ i zaanga¿o-
waniem opowiedzia³y o swojej
pasji, o tym jak zaczyna³y swoj¹
karierê sportow¹ i ¿e to najwiêk-
sze marzenie – byæ na olimpia-
dzie – spe³ni³o siê. Uczniowie
chêtnie wys³uchali prelekcji, ze-
brali autografy i porobili zdjê-
cia. Z du¿ym zainteresowaniem
bêdziemy œledziæ sukcesy na-
szych reprezentantek i kibico-
waæ im w kolejnych startach.

Zwyciêzcy konkursu otrzyma-
li dyplomy i nagrody ksi¹¿kowe
ufundowane z funduszy Rady
Rodziców oraz przez wydawnic-
twa jêzykowe: Express Publi-
shing, Pearson Longman i Nowa
Era.

Sponsorom nagród serdecz-
nie dziêkujemy.

Po konkursie odby³a siê czêœæ
artystyczna przygotowana przez
uczniów naszego liceum. Klasa
2d przygotowa³a i przedstawi³a
informacje oraz ciekawostki

Paulina Buziak i Matylda Szlęzak opowiedziały uczniom z Czarnej Sędziszowskiej o wrażeniach z Igrzysk Olimpijskich w Londynie.

X powiatowy konkurs

„Zostań mistrzem ortografii”

26 września 2012 r. w ramach obchodów
Europejskiego Dnia Języków w Liceum
Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w
Sędziszowie Młp. odbył się X Powiatowy
Konkurs „Mistrz Ortografii”. W konkursie
udział wzięło prawie czterdziestu uczniów
ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych
powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

W konkursowych dyktandach
rywalizowali uczniowie, którzy
przyjechali z Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego im. Tadeusza Ko-
œciuszki w Ropczycach pod
opiek¹ p. Edyty Brzyskiej, Ze-
spo³u Szkó³ Agro-Technicznych
w Ropczycach pod opiek¹ p.
Jolanty Kosiak, Zespo³u Szkó³
im. ks. dra. Jana Zwierza w Rop-
czycach pod opiek¹ p. Marii
Grzesiak oraz Zespo³u Szkó³ Za-
wodowych im. prof. Karola Ol-
szewskiego w Sêdziszowie M³p.
pod opiek¹ p. Wojciecha Czu-
bochy.

Konkurs polega³ na napisaniu
dyktanda ortograficznego z jê-
zyka polskiego oraz jêzyków ob-
cych – angielskiego, niemieckie-
go i rosyjskiego. Teksty zosta³y
przygotowane przez nauczycie-
li ucz¹cych poszczególnych jê-
zyków, a w sk³adzie komisji po-
prawiaj¹cych prace konkursowe
zasiedli nauczyciele ucz¹cy jêzy-
ków w Liceum Ogólnokszta³c¹-
cym w Sêdziszowie M³p. oraz
przedstawiciele pozosta³ych
szkó³ ponadgimnazjalnych po-
wiatu.

Zwycięzcami konkursu

z poszczególnych języków zostali:

Język polski:

I miejsce: Agnieszka Kozub (Liceum Ogólno-

kształcące w Ropczycach)

II miejsce: Monika Ziobro (Zespół Szkół Agro-

Technicznych w Ropczycach)

III miejsce: Iwona Kiebała (Liceum Ogólno-

kształcące w Sędziszowie Małopolskim)

Język angielski:

I miejsce: Aleksandra Ziobro (Liceum Ogól-

nokształcące w Sędziszowie Małopolskim)

II miejsce: Jakub Kozak (Liceum Ogólno-

kształcące w Sędziszowie Małopolskim)

III miejsce: Sylwia Adamus (Liceum Ogólno-

kształcące w Ropczycach)

Język niemiecki:

I miejsce: Vanessa Wolf (Liceum Ogólno-

kształcące w Sędziszowie Małopolskim)

II miejsce: Aleksandra Kisiel (Liceum Ogól-

nokształcące w Ropczycach)

III miejsce: Karolina Bereś (Liceum Ogólno-

kształcące w Ropczycach)

Język rosyjski:

I miejsce: Barbara Wątroba (Liceum Ogólno-

kształcące w Sędziszowie Małopolskim)

II miejsce: Jadwiga Czerwiec (Liceum Ogól-

nokształcące w Sędziszowie Małopolskim)

III miejsce: Maciej Paśko (Liceum Ogólno-

kształcące w Sędziszowie Małopolskim)

Najlepszym specjalistom od ortografii nagrody wręczyła wicedyrektor LO pani Halina
Szela.

dotycz¹ce Europejskiego Dnia
Jêzyków, a tak¿e wyrecytowa³a
wiersze w jêzyku angielskim i nie-
mieckim. Nastêpnie odby³ siê
koncert piosenek w jêzykach:
polskim, angielskim i rosyjskim,
do którego piêkn¹ oprawê mu-
zyczn¹ przygotowali uczniowie
z klasy 2b wraz z kolegami z in-
nych klas. Serdecznie dziêkuje-
my za wspania³y wystêp!

Anna Zawiło

Lubow Ozimbłowska
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Na apelu szkolnym honoro-
wym goœciem by³ Starosta Powia-
tu Ropczycko Sêdziszowskiego
pan Stanis³aw Ziemiñski. Gospo-
darz powiatu do okolicznoœcio-
wych ¿yczeñ do³¹czy³ ciep³e s³o-
wa pod adresem nowego dyrek-
tora ZSZ Grzegorza Patry oraz
zapewnia³ spo³ecznoœæ naszej
szko³y, i¿ organ prowadz¹cy do-
k³ada wszelkich starañ, aby szko-
³a nadal siê rozwija³a. Dyrektor
Grzegorz Patro zaœ do ¿yczeñ
do³¹czy³ Nagrody Dyrektora dla

W bie¿¹cym roku 6 paŸdzier-
nika by³o to kolejne ju¿ szóste
spotkanie zorganizowane w na-
szej placówce z inicjatywy: Ksiê-
dza Proboszcza Wojciecha Wi-
œniowskiego, Dyrektora Szko³y –
Marii Ocha³ i parafialnego od-
dzia³u Caritas.

Seniorzy najpierw wziêli udzia³
w e Mszy œw. o godz. 9, a póŸniej
ogl¹dnêli program artystyczny
przygotowany przez uczniów
klas IV-VI pod kierunkiem na-
uczycieli naszej szko³y: B. Daniel
i J. K³osek z okazji XII Dnia Pa-
pieskiego pod has³em: Jan Pawe³

II – Papie¿ Rodziny.

Uczniowie przypomnieli roz-
wa¿ania B³ogos³awionego Jana
Paw³a II na temat istotnej roli
rodzin, jako najwa¿niejszej czê-
œci Koœcio³a, ale tak¿e centrum i

serce cywilizacji mi³oœci, si³y cz³owie-
ka i ca³ego narodu.

wartoœciom, w duchu wiary ka-
tolickiej.

Pokaza³y równie¿ trwa³¹ obec-
noœæ nauki Wielkiego Papie¿a
Polaka w ¿yciu dzieci i polskich
rodzin.

Dzień Edukacji Narodowej

Święto Edukacji Narodowej
w 2012 roku miało dwie od-
słony. W pierwszej, 12 paź-
dziernika, w Zespole Szkół w
Sędziszowie Małopolskim
odbył się uroczysty apel
szkolny, a w drugiej w hali
widowiskowej w Ropczy-
cach odbyły się uroczystości
powiatowe.

grupy zas³u¿onych pedagogów i
pracowników administracji i
obs³ugi ZSZ. Wspólnie z pani¹
prof. Renat¹ Bia³ek pan dyrek-
tor wrêcza³ pami¹tkowe dyplo-

my i nagrody rzeczowe w szkol-
nym konkursie pt. „Poznajemy
œwiat poprzez jêzyki” na naj-
lepsz¹ prezentacjê multime-
dialn¹ na temat krajów anglojê-

zycznych i Rosji. Przedstawicie-
le zwi¹zków zawodowych: prze-
wodnicz¹ca ogniska ZNP prof.
Bo¿ena Feret i przewodnicz¹cy
ko³a NSZZ „Solidarnoœæ” Oœwia-
ty i Wychowania przy ZSZ prof.
Jan Flisak z³o¿yli wszystkim zwi¹-
zanym z oœwiat¹ serdeczne ¿ycze-
nia, okolicznoœciowe bukiety ta
pierwsza z³o¿y³a na rêce pana
dyrektora, a ten drugi na rêce
pani prof. Anety Tokarz.

W czêœci artystycznej apelu zo-
baczyliœmy mistrzowski pokaz
tañca towarzyskiego, pokaz
mody i jesiennych fryzur przy-
gotowanych przez Technikum
Fryzjerskie w Sêdziszowie M³p.
oraz program s³owno-muzyczny
ko³a recytatosko-teatralnego
pod kierunkiem pani prof. Ber-
nadety Frysztak.

Obecny by³ niezawodny po-
czet sztandarowy naszej szko³y.

JF

Dyrektor G. Patro wręcza nagrodę pani B. Frysztak.

Dzień Seniora w Zagorzycach Dln.
Niechaj ka¿da rodzina dojrzewa w Twej £aski ogrodzie [...]
Corocznie w ramach obcho-
dów Dnia Seniora Szkoła
Podstawowa w Zagorzycach
Dolnych gości najstarszych
mieszkańców wsi.

Dope³nieniem by³y wiersze i
piosenki, które równie¿ dotyczy-
³y tematyki rodziny, wskazywa³y,
jak powinny siê kszta³towaæ wza-
jemne relacje wszystkich cz³on-
ków rodziny, by wychowywaæ ku

Najwiêksze uznanie uczestni-
ków spotkania zyska³ œpiew na-
szych uczniów, którzy maj¹ wspa-
nia³e g³osy i zdolnoœci wokalne.

G³êbokie przes³anie wierszy i pio-
senek wzruszy³o wielu uczestników
spotkania, pobudzi³o do refleksji.

Po prezentacji artystycznej go-
œcie zjedli obiad przygotowany
przez Panie z Parafialnego ko³a
Caritas. W dalszej czêœci senio-
rzy mieli czas na swobodne roz-
mowy. Nie zabrak³o tak¿e œpie-
wu piosenek biesiadnych.

Liczne uczestnictwo miesz-
kañców w tej uroczystoœci poka-
zuje, ¿e ludzie starsi pragn¹ kon-
taktu ze sob¹ i najm³odszym po-
koleniem, chc¹ braæ udzia³ w
¿yciu spo³ecznym.

B. Daniel, J. Kłósek

Najstarsi mieszkańcy chętnie skorzystali z zaproszenia na spotkanie.

w Zespole Szkół Zawodowych im. prof. Karola Olszewskiego

Najmłodsi przygotowali dla seniorów program poświęcony Janowi Pawłowi II.
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Kolejna czêœæ uroczystoœci
odby³a siê w szkolnej hali wido-
wiskowo-sportowej, prowadz¹ca
imprezê Halina Szela powita³a
goœci i wszystkich cz³onków spo-
³ecznoœci szkolnej. Emerytowa-
nych pracowników szko³y repre-
zentowa³ p. Antoni Zach – by³y
nauczyciel fizyki, a Radê Rodzi-
ców, wybrane we wrzeœniu 2012
r. Prezydium RR w osobach: p.
Katarzyna Oleœ-Bizoñ – prze-
wodnicz¹ca RR, p. Anna Bia³o-
rucka – zastêpca przewodnicz¹-
cej RR, p. El¿bieta Doroba –
skarbnik RR i p. Urszula ̄ uczek
– sekretarz RR. Na zaproszenie
odpowiedzia³a tak¿e liczna gru-
pa rodziców uczniów klas pierw-
szych.

Ojciec Rados³aw Robak z Je-
zuickiego Centrum Edukacji w
Nowym S¹czu w ciekawym wy-
st¹pieniu przybli¿y³ ¿yciorys i
postaæ ks. Piotra Skargi oraz
epokê w której dane by³o ¿yæ i
dzia³aæ temu zacnemu kazno-
dziei. Odniós³ siê tak¿e do cza-
sów wspó³czesnych, wskazuj¹c
m³odzie¿y aktualne obecnie
wartoœci wyznawane przez nasze-
go Patrona.

Wa¿nym punktem obchodów
Œwiêta Patrona by³o podsumo-
wanie szkolnego konkursu histo-
ryczno-polonistycznego „Ksi¹dz
Piotr Skarga i Jego epoka”, przy-
gotowanego przez nauczycieli
historii – p. W. Lacha, p. J. Mag-
donia i p. T. Przywarê oraz pa-
nie polonistki p. A. Kêdziorê-
Œmia³ek i p. A. Kwaœniak. W bie-
¿¹cym roku oprócz uczniów klas
pierwszych, brali w nim udzia³
tak¿e uczniowie gimnazjów z te-
renu powiatu. Wyniki konkursu

gimnazjalistom zosta³y przedsta-
wione w dniu jego przeprowa-
dzenia, natomiast pierwszoklasi-
œci odebrali nagrody z r¹k p. Dy-
rektor Lucyny Doroby w czasie
akademii. Za I miejsce – Anna
Bojarska z klasy 1b, za II miejsce
– Aneta Szczepan z klasy 1cd i
za III miejsce – Monika Ci¿mar z
klasy 1b.

Uroczystoœciom zwi¹zanym ze
Œwiêtem Patrona w sêdziszow-
skim ogólniaku, towarzyszy od
kilku ju¿ lat, akt przyjêcia pierw-
szoklasistów w poczet pe³nopraw-
nych uczniów liceum. Uczniowie
klas pierwszych w obecnoœci swo-
ich rodziców i wszystkich zebra-
nych, uroczyœcie œlubowali na
sztandar szko³y Strzec honoru

ucznia szko³y, pilnie siê uczyæ i osi¹-

gaæ coraz lepsze wyniki.
Uchwa³¹ Rady Pedagogicznej

z dnia 30 wrzeœnia 2005r. Œwiêto
Patrona Szko³y w Liceum Ogól-
nokszta³c¹cym im. ks. Piotra
Skargi w Sêdziszowie M³p. jest
po³¹czone z uroczystoœci¹ Dnia
Edukacji Narodowej.

Na rêce Pani Dyrektor Lucy-
ny Doroby, Szanowni Goœcie z³o-
¿yli kwiaty i skierowali serdecz-
ne ¿yczenia i gratulacje dla gro-
na profesorskiego, ksiê¿y, pra-
cowników administracji i obs³u-
gi szko³y oraz m³odzie¿y a Pose³
na Sejm RP p. Kazimierz Moskal
przes³a³ okolicznoœciowy adres.

Podziêkowania za kolejny rok
wspólnej pracy pop³ynê³y tak¿e
z ust Pani Dyrektor Lucyny Do-
roby, która kieruj¹c s³owa uzna-
nia w stronê nauczycieli, wycho-
wawców, katechetów i niepeda-
gogicznych pracowników szko-
³y, zwróci³a uwagê na to, jak nie-

zwykle wa¿ne i odpowiedzialne
zadania spoczywaj¹ na pracow-
nikach oœwiaty, kszta³tuj¹cych
serca i umys³y m³odego pokole-
nia. Nastêpnie wrêczy³a nagro-
dy nauczycielom i pracownikom
szko³y, za wzorow¹ pracê i dzia-
³ania podnosz¹ce jakoœæ pracy
szko³y. Spoœród nauczycieli wy-
ró¿nieni zostali: p. A. Dziura, p.
I. Flis, p. A. Homa, p. L. Kopciu-
szyñska, p. A. Kwaœniak, p. B.
Rogowska, p. E. Skotniczny, p.
J. Magdoñ, p. T. Przywara, p. W.
Saj. Nagrodzeni pracownicy ad-
ministracji i obs³ugi to: p. R.
Stachnik, p. K. Ziemiñska-Wró-
bel, p. M. Ocha³, p. B. Bochnak
i p. B. Feret.

Pani Dyrektor przekaza³a in-
formacjê ¿e emerytowany na-
uczyciel szko³y p. Z. Wiciejowski
w tym roku zosta³ uhonorowa-
ny Medalem Komisji Edukacji
Narodowej przyznanym przez
Ministra Edukacji Narodowej, a
Prezydent Rzeczpospolitej Pol-
skiej przyzna³ p. I. Flis Br¹zowy
Medal za D³ugoletni¹ S³u¿bê.

Starosta Powiatu Ropczycko-
Sêdziszowskiego nagrodzi³ tak-
¿e Nagrod¹ Starosty p. Dyrek-
tor – Lucynê Dorobê i p. Wice-
dyrektor H. Szelê którym te wy-
ró¿nienia wrêczy³ podczas Po-
wiatowego Œwiêta Edukacji Na-
rodowej. Ponadto przyzna³ wy-
ró¿nienia – p. L. Kopci uszyñ-

skiej, p. R. Stachnik, p. W. La-
chowi i p. T. Przywarze.

Na koniec uroczystoœci Dnia
Edukacji Narodowej i Œwiêta
Patrona zebrani obejrzeli bar-
dzo ciekawy program artystycz-
ny przygotowany przez uczniów
klas trzecich, pod opiek¹ Pani
Eweliny £agowskiej i p. Anny
Dziury. Uczniowie jak zawsze
zachwycili swymi talentami i traf-
noœci¹ spostrze¿eñ. Przypomina-
j¹c zas³ugi Komisji Edukacji Na-
rodowej, ugruntowali w zebra-
nych przekonanie, ¿e dzieñ 14
paŸdziernika s³usznie ustanowio-
ny zosta³ œwiêtem pañstwowym,
a wspominaj¹c osobê ksiêdza
Piotra Skargi, sk³onili wszystkich
do refleksji nad kondycj¹ naszej
ojczyzny.

Dzieñ Edukacji Narodowej
stanowi dla nauczycieli okazjê
do refleksji, zadumy bo praca z
m³odzie¿¹, mimo ¿e trudna i
bardzo odpowiedzialna, daje
wiele satysfakcji i radoœci, mobi-
lizuje do ci¹g³ego rozwoju. Oto
s³owa Juliana Tuwima o swoim
nauczycielu.
S³yszê Twój g³os

w wieczornym pacierzu wiatru,

w mruganiu gwiazd na niebie,

idziesz ze mn¹ przez ca³e ¿ycie.

Dobroci¹ patrz¹ Twoje oczy

przez okno nocy

bierzesz moj¹ ³zê.

Halina Szela

Najważniejsze Święto Roku
w Sędziszowskim Liceum

12 października 2012 r., spo-
łeczność Liceum Ogólno-
kształcącego w Sędziszowie
Młp. świętowała Dzień Patro-
na Szkoły. W tym dniu zakoń-
czono w szkole obchody
„Roku Księdza Piotra Skar-
gi”. Uroczystości szkolne po-
przedziła Msza Święta od-
prawiona w Kościele Miło-
sierdzia Bożego, przez Ojca
Jezuitę Radosława Robaka
z Jezuickiego Centrum Eduka-
cji w Nowym Sączu i księży
nauczycieli liceum – ks. Pro-
boszcza Krzysztofa Gaca i ks.
Ryszarda Potyrałę. W obecno-
ści sztandaru szkolnego,
uczestniczyli w niej rodzice
uczniów, pracownicy szkoły
oraz młodzież. Ślubowanie uczniów klas pierwszych.
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Nie mo¿e dobre drzewo z³ych

owoców rodziæ
(Karol Wojty³a)

Powy¿sze s³owa znalaz³y siê w
programie artystycznym zapre-
zentowanym 19.10.2012 r.
w Szkole Podstawowej w Kawê-

Gdy mateczka wyszła z domu…

Wspomnienie naszego wielkiego rodaka Papieża Jana Pawła II w Szkole Podstawowej w Kawęczynie
czynie. Przygotowali go ucznio-
wie kl. VI pod kierunkiem auto-
rek tej informacji.

Scenariusz zawiera te¿ frag-
menty z ¿ycia Najs³ynniejszego z
Polaków, strofy Jego poezji,
a tak¿e pieœni i wiersze innych
poetów s³awi¹cych Jego wiel-
koœæ. Nie zabrak³o te¿ sentencji
przez Niego g³oszonych oraz
s³ów, które tchn¹ wiar¹ w mo¿li-
woœci cz³owieka. Swoj¹ prac¹
winien on s³u¿yæ nastêpnym po-
koleniom i – przede wszystkim –
nie marnowaæ dorobku swych
poprzedników. Powinien nato-
miast staæ na stra¿y uœwiêconych

przez tradycjê wartoœci np. ro-
dziny.
Kiedy:
Tak ma³o na œwiecie dobroci,

A tyle jej œwiatu potrzeba,

Ni¹ ¿ycie jak s³oñcem siê z³oci,

Ni¹ ziemia siê zbli¿a do Boga.

Wówczas Ty:
Przychodzisz do nas od Boga,

Przynosisz nadziejê, mi³oœæ i wiarê,

Rozbudzasz w nas to, co najszlachet-

niejsze – g³osili uradowani wspó³-
czeœni.

Dzisiaj my – nadal z dum¹ pod-
kreœlamy, i¿: „Takiego Papie¿a
jeszcze Stolica Piotrowa nie zna-
³a”. W podobnym duchu przejê-

ci i wzruszeni uczniowie podkre-
œlali zas³ugi i osi¹gniêcia tego Nie-
zwyk³ego Cz³owieka. Godnie za-
tem uczcili pamiêæ Tego, który:
Tak szed³ ulicami historii,

 Uliczkami œcian,

Kolumnami czasu

I biblijnego radowania.

Na naszym terenie s¹ takie
szko³y, które wprawdzie nie
szczyc¹ siê imieniem Jana Paw³a
II, ale czcz¹ pamiêæ o Nim, przy-
gotowuj¹c chocia¿by okoliczno-
œciowe programy artystyczne.

Magdalena Czapka-Król

Maria Wilczok

W niedzielę, 14 października, odbyła się premiera najnow-
szego spektaklu Młodzieżowej Trupy Teatralnej „Sędziszek”,
działającej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędzi-
szowie Młp.

„Gdy mateczka wysz³a z domu”
to autorski projekt m³odego te-
atru, oparty przede wszystkim na
zabawie s³owem. To sztuka z ga-
tunku komedii kryminalnej, ope-
ruj¹ca specyficznym czarnym
humorem z elementami groteski
i absurdu. Sztuka zwraca uwagê
na fakt, ¿e m³odzi artyœci - ama-
torzy maj¹ coœ do powiedzenia i
nie zawsze musz¹ czerpaæ z goto-
wych, niejednokrotnie przepra-
cowanych tekstów, z którymi i tak
lepiej poradz¹ sobie zawodowcy.
Udowadnia, ¿e w teatrze – zw³asz-
cza amatorskim – wa¿na jest fan-
tazja osób, które go tworz¹. A fan-
tazji w spektaklu nie brak. Œwiat
realny mieszaj¹cy siê ze œwiatem
pozamaterialnym, wyraziste, mo-
mentami przerysowane charak-

tery bohaterów, niejasna geneza
zdarzeñ i brak jednoznacznego
rozwi¹zania, swoboda interpre-
tacji i akcja utrzymana w szybkim
tempie, intryguj¹ca, zaskakuj¹ca,
pe³na otwartych pytañ. Te ele-
menty zamykaj¹ce siê w motto
sztuki: „dopóki cz³owiek ¿yje po-
winien spodziewaæ siê wszystkie-
go”, sprawiaj¹, ¿e s³owna zabawa
artystów sêdziszowskiej sceny, sta-
je siê rozrywk¹ dla widza.

Miêdzy wierszami jednak czai
siê pewne przes³anie, nie jest
ono bynajmniej wyeksponowa-
nym umoralnianiem, raczej ci-
chym pytaniem o to, co napraw-
dê jest w ¿yciu wa¿ne.

„Gdy mateczka wysz³a z domu”
to po czêœci sztuka o cz³owieku,
o samotnoœci i o pewnych od-
wiecznych mechanizmach ludz-
kiego dzia³ania, które by³y, s¹ i
zapewne pozostan¹ niezmienne.

Akcja dramatu dzieje siê w ta-
jemniczym miejscu, które nie-
gdyœ by³o œwiadkiem pewnych
mrocznych wydarzeñ. Echa tych
wydarzeñ odbijaj¹ siê na czte-
rech g³ównych bohaterkach,
które podczas nieplanowanego
pobytu w tym miejscu dowiaduj¹
siê pewnych prawd o sobie. Po-
nadto wik³aj¹ siê w kryminaln¹
intrygê, która od pocz¹tku nie
wró¿y jasnego zakoñczenia.

Dla zespo³u „Sêdziszka” teatr
to nie tylko pokazanie historii,
ale tak¿e zabawa tekstem, to
odrobinê szaleñstwa na scenie,
które niekoniecznie musi byæ w
pe³ni zrozumia³e dla widza. Te-
atr, jak ka¿da inna dziedzina sztu-
ki powinna dawaæ odbiorcy
przestrzeñ do uruchomienia
w³asnej wyobraŸni, mo¿liwoœæ
odciêcia siê od œwiata nie tylko
za pomoc¹ drzwi.

(-)
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Klasa „O” Dębica

Po 12 kolejkach Lechia ma
na koncie zaledwie 9 pkt. i
zajmuje 13. miejsce w tabeli.

Kolejka 8 – 22-23 września

Chemik Pustków – Lechia Sędziszów

Małopolski 4:0

Czarnovia Czarna – Pogórze Wielopole

Skrzyńskie 4:3

Kaskada Kamionka – Raniżovia Raniżów

0:2

Brzostowianka Brzostek – Błękitni Rop-

czyce 1:0

Kolejka 9 – 29-30 września

Błękitni Ropczyce – Start Wola Mielec-

ka 1:1

Zryw Dzikowiec – Kaskada Kamionka

1:0

Pogórze Wielopole Skrzyńskie – Wisłok

Wiśniowa 1:2

Lechia Sędziszów Małopolski – Czarno-

via Czarna 6:0

Kolejka 10 – 6-7 października

Wisłok Wiśniowa – Lechia Sędziszów Ma-

łopolski 2:1

Victoria Czermin – Pogórze Wielopole

Skrzyńskie 1:0

Dnia 2. paŸdziernika, w woje-
wódzkim finale Igrzysk M³odzie-
¿y Szkolnej w Rzeszowie na dy-
stansie 600 m by³a 5., natomiast
w wojewódzkim finale w biegach
prze³ajowych, rozegranym 18.10.
w Kolbuszowej, zajê³a 6. miejsce
na dystansie 1000 m.

Sukcesy te s¹ tym wiêksze, ¿e
rywalizowa³a w wiêkszoœci z za-
wodniczkami starszymi, dodat-
kowo uczêszczaj¹cymi do szkó³
sportowych, b¹dŸ trenuj¹cymi
regularnie w klubach lekkoatle-
tycznych.

Emilka Czapka z Sędziszowa Młp.

czołową lekkoatletką w województwie
Emilka Czapka, uczennica
piątej klasy Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Sędziszowie
Młp. uplasowała się w czo-
łówce wojewódzkich zawo-
dów lekkoatletycznych orga-
nizowanych pod egidą Szkol-
nego Związku Sportowego.

Emilka swoimi wystêpami
zwróci³a uwagê fachowców, któ-
rzy zachêcali j¹, by w przysz³oœci
podjê³a naukê w szkole sporto-
wej, co pozwoli jej ³¹czyæ naukê

z profesjonalnym treningiem i
rozwijaæ talent, który niew¹tpli-
wie posiada.

Oprócz Emilki w wymienio-
nych wy¿ej zawodach rywalizo-
wali tak¿e inni uczniowie z na-
szej gminy. Wszyscy, zanim dotarli
do fina³u wojewódzkiego, oka-
zali siê najlepsi w eliminacjach
gminnych i powiatowych.

(b)

Oto pozostałe wyniki:

Igrzyska młodzieży szkolnej:

Dziewczęta – 60m

23. miejsce – Anita Siemiątkowska – SP Klę-

czany

Chłopcy – 60m

27. miejsce – Szymon Grześkiewicz – SP

Będziemyśl

39. miejsce – Kewin Piczak – SP Klęczany

Chłopcy – 1000m

30. miejsce – Lucjan Drozd – SP 2 Sędziszów

Młp.

Biegi przełajowe

Dziewczęta – 1000m

18. miejsce – Katarzyna Przydział – SP Bore-

czek

Chłopcy – 500m

22. miejsce – Sylwester Chmiel – SP Zago-

rzyce Dln.

59. Jakub Bednarz – SP Klęczany

Piłka nożna
Kaskada Kamionka – Wisłoka Dębica

0:2

Igloopol Dębica – Błękitni Ropczyce

0:2

Kolejka 11 – 13-14 października

Błękitni Ropczyce – Chemik Pustków

6:0

Pogórze Wielopole Skrzyńskie – Kaska-

da Kamionka 2:1

Lechia Sędziszów Małopolski – Victoria

Czermin 0:1

Kolejka 12 – 20-21 października

Kaskada Kamionka – Lechia Sędziszów

Małopolski 2:2

Radomyślanka Radomyśl Wielki – Pogó-

rze Wielopole Skrzyńskie 0:1

Błękitni Ropczyce – Sokół Kolbuszowa

Dolna 2:0

Klasa A (Dębica)

K³os Kawêczyn zajmuje 6.
pozycjê po 12 kolejkach z 19
pkt. na koncie. Sokó³ Krzywa
jest przedostatni – 8 pkt.

Kolejka 8 – 23 września

Strzelec Frysztak – Kłos Kawęczyn 3:2

Sokół Krzywa – LKS Głowaczowa 3:0

vo

Kolejka 9 – 30 września

Kłos Kawęczyn – Sokół Krzywa 3:1

Kolejka 10 – 7 października

Sokół Krzywa – Victoria Ocieka 0:0

Strażak Lubzina – Kłos Kawęczyn 0:5

Kolejka 11 – 14 października

Kłos Kawęczyn – Orły Borowa 3:0

Strzelec Frysztak – Sokół Krzywa 8:0

Kolejka 12 – 21 października

Monis Bielowy – Sokół Krzywa 3:0

Ostra Gumniska – Kłos Kawęczyn 4:2

Klasa A (Rzeszów)

Plon odniós³ ju¿ cztery zwy-
ciêstwa i po 10 kolejkach zaj-
muje 9. miejsce.

Kolejka 6 – 23 września

Plon Klęczany – Piast Nowa Wieś (k.

Rzeszowa) 0:8

Kolejka 7 – 30 września

Victoria Budy Głogowskie – Plon Klę-

czany 0:4

Kolejka 8 – 7 października

Plon Klęczany – Zimowit Rzeszów 2:1

Kolejka 9 – 14 października

Sokół Sokołów Małopolski – Plon Klę-

czany 5:2

Kolejka 10 – 21 października

Plon Klęczany – Iskra Zgłobień 2:1

Klasa B (Dębica)

Po 10 kolejkach P³omieñ
Zagorzyce jest 3. – 22 pkt.,
Borkovia – 6. – 16 pkt., Piast
Wolica Piaskowa – 8. – 12 pkt.,
Gród Bêdziemyœl – 10. – 9
pkt., Korona Góra Ropczyc-
ka – 13. – 6 pkt.

Kolejka 6 – 23 września

Borkovia Borek Wielki – Olchovia Olcho-

wa 4:2

Inter Gnojnica – Piast Wolica Piaskowa

5:0

LKS Brzeźnica – Olimpia Nockowa 2:1

Płomień Zagorzyce – Korona Góra Rop-

czycka 2:0

LZS Mała – Gród Będziemyśl 1:2

Kolejka 7 – 30 września

Gród Będziemyśl – Borkovia Borek Wiel-

ki 1:2

Korona Góra Ropczycka – Baszta Za-

wada 3:5

Paszczyniak Paszczyna – Płomień Zago-

rzyce 2:0

Olimpia Nockowa – LKS Stasiówka 2:3

Piast Wolica Piaskowa – LKS Brzeźnica

1:4

Olchovia Olchowa – Inter Gnojnica 1:2

Kolejka 8 – 7 października

Borkovia Borek Wielki – Inter Gnojnica

1:3

LKS Brzeźnica – Olchovia Olchowa 6:2

LKS Stasiówka – Piast Wolica Piasko-

wa 3:1

Płomień Zagorzyce – Olimpia Nockowa

6:1

LZS Mała – Korona Góra Ropczycka 0:1

Gród Będziemyśl – LKS Ostrów 1:4

Kolejka 9 – 14 października

LKS Ostrów – Borkovia Borek Wielki

1:0

Korona Góra Ropczycka – Gród Będzie-

myśl 0:2

Olimpia Nockowa – Baszta Zawada 5:2

Piast Wolica Piaskowa – Płomień Zago-

rzyce 1:5

Olchovia Olchowa – LKS Stasiówka 3:1

Inter Gnojnica – LKS Brzeźnica 0:2

Kolejka 10 – 21 października

Borkovia Borek Wielki – LKS Brzeźnica

0:0

LKS Stasiówka – Inter Gnojnica 1:0

Płomień Zagorzyce – Olchovia Olchowa 1:1

Baszta Zawada – Piast Wolica Piasko-

wa 4:1

LZS Mała – Olimpia Nockowa 5:0

Gród Będziemyśl – Paszczyniak Paszczy-

na 0:3

LKS Ostrów – Korona Góra Ropczycka 1:1






