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Uroczystoœæ rozpoczê³a siê
zbiórk¹ cz³onków OSP Góra
Ropczycka, Pocztów Sztandaro-
wych OSP z terenu gminy Sêdzi-
szów M³p. i s¹siednich miejsco-
woœci, Orkiestry z Zagorzyc Dol-
nych pod kierownictwem Cze-
s³awa Roga oraz zaproszonych
goœci na boisku miejscowej Szko-
³y Podstawowej, gdzie nast¹pi³o
uformowanie kolumny marszo-
wej i sk¹d nast¹pi³ wymarsz do
koœcio³a parafialnego. Uro-
czyst¹ Mszê Œwiêt¹ w intencji
druhów stra¿aków koncelebro-
wali: ks. Julian Jarz¹b, proboszcz
parafii Góra Ropczycka i ks.
Gabriel Tendelski. Z okazji jubi-
leuszu ks. proboszcz z³o¿y³ wszyst-
kim stra¿akom s³owa podziêko-
wania za realizowane zadania, za
poœwiêcenie w ochronie ¿ycia
i mienia ludzkiego, za sta³e wzbo-
gacanie dorobku po¿arniczego,
za s³u¿bê przy Grobie Pañskim,
honorowy udzia³ w uroczysto-
œciach koœcielnych i pañstwo-
wych, za wszelk¹ pomoc przy
pracach porz¹dkowych w para-
fii. ̄ yczy³ opieki Bo¿ej we wszel-
kich dzia³aniach, bezpiecznej
s³u¿by, zawsze szczêœliwych po-
wrotów z akcji, a tak¿e zdrowia,
szczêœcia oraz wszelkiej pomyœl-
noœci w ¿yciu osobistym. Niech Œw.
Florian otacza Was swoj¹ opiek¹
w wype³nianiu stra¿ackiej powinno-
œci, a ta trudna s³u¿ba niech bêdzie
dla Was Ÿród³em satysfakcji i powo-
dem do dumy – powiedzia³ ks. Ju-
lian Jarz¹b.

Po Mszy Œw. odby³ siê prze-
marsz wszystkich pod Dom Lu-
dowy – obecn¹ siedzibê OSP,
gdzie odby³a siê dalsza czêœæ
uroczystoœci. Honory gospoda-
rza, w imieniu ca³ej jednostki
OSP pe³ni³ Druh Marek Walczyk
– Prezes Zarz¹du OSP Góra
Ropczycka. Uroczystoœæ prowa-
dzi³ Druh Krzysztof Wrona.

Obchody rozpoczê³y siê od
z³o¿enia meldunku gotowoœci do
rozpoczêcia uroczystoœci z oka-
zji obchodów 90-lecia OSP Góra
Ropczycka przez dowódcê uro-
czystoœci, aspiranta Konrada
Œwierada, po którym nast¹pi³o
uroczyste podniesienie flagi
pañstwowej na maszt przez po-

czet flagowy i odegranie hymnu
narodowego przez orkiestrê.

Na trybunie honorowej zasie-
dli zaproszeni goœcie: Burmistrz
Sêdziszowa M³p. Kazimierz
Kie³b, Zastêpca Burmistrza Sê-
dziszowa M³p. El¿bieta Œwi-
niuch, Sekretarz Gminy Sêdzi-
szów M³p. Jan Maroñ, Wicepre-
zes Zarz¹du Oddzia³u Woje-
wódzkiego Zwi¹zku Ochotni-
czych Stra¿y Po¿arnych RP, Prze-
wodnicz¹cy Rady Powiatu Rop-
czycko-Sêdziszowskiego prof. dr
hab. W³adys³aw Tabasz, Prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej
w Sêdziszowie M³p. Tadeusz Hu-
lek, Komendant Powiatowy Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej w Rop-
czycach brygadier Jacek Róg,
Komendant Komisariatu Policji
w Sêdziszowie M³p. podkomisarz
Roman Zawiœlak, Proboszcz Pa-
rafii Góra Ropczycka ks. Julian
Jarz¹b, ks. Gabriel Tendelski, Wi-
ceprezes Zarz¹du Oddzia³u
Gminnego Zwi¹zku OSP RP,
radny Rady Powiatu Ropczycko-
Sêdziszowskiego, dyrektor Gim-

nazjum w Czarnej Sêdz. Andrzej
Œwierad, Radny Rady Powiatu
Ropczycko-Sêdziszowskiego Sta-
nis³aw Wozowicz, Wiceprzewod-
nicz¹cy Rady Miejskiej w Sêdzi-
szowie M³p., So³tys Góry Rop-
czyckiej Stanis³aw Bochenek,
Wiceprezes Zarz¹du Oddzia³u
Gminnego Zwi¹zku OSP RP,
radny Rady Miejskiej w Sêdziszo-
wie Mlp., So³tys Zagorzyc Gór-
nych Franciszek Bochnak, Ko-
mendant Gminny Zwi¹zku OSP
RP, Zastêpca Dowódcy Jednost-
ki Ratowniczo-Gaœniczej Nr 2
Komendy Miejskiej PSP w Rze-
szowie m³odszy brygadier Marek
Róg, Zastêpca Komendanta
Gminnego Zwi¹zku OSP RP Ry-
szard Przypek, Sekretarz Oddzia-
³u Gminnego Zwi¹zku OSP RP
Marcin Cieœlik, Kierownik Sek-
cji Oddzia³u ¯andarmerii Woj-
skowej w Krakowie starszy cho-
r¹¿y sztabowy Pawe³ Krzy¿ak,
Dyrektor Wydzia³u Rolnictwa,
Leœnictwa i Ochrony Œrodowi-
ska Starostwa Powiatowego
w Ropczycach, Prezes UKS Ko-

rona Góra Ropczycka Alfred
Ku³ak, Prezes Zarz¹du Gminnej
Spó³dzielni w Sêdziszowie M³p.
Janusz Baran, Dyrektor Zespo-
³u Szkó³ w Górze Ropczyckiej
Mariusz Kazior, Naczelnik Ko-
mendy Powiatowej Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Ropczycach
m³odszy brygadier Janusz Piczak,
Dowódca zmiany w Komendzie
Powiatowej PSP w Ropczycach
aspirant sztabowy Bogdan Œwiê-
toñ, Przewodnicz¹ca Ko³a Go-
spodyñ Wiejskich w Górze Rop-
czyckiej Maria Drwal.

Po uroczystym rozpoczêciu
g³os zabra³ Prezes Jednostki OSP
w Górze Ropczyckiej Marek
Walczyk, który powiedzia³: Nie-
d³ugo po odzyskaniu przez Polskê nie-
podleg³oœci, bo ju¿ w 1922 roku, nasi
ojcowie i dziadkowie powo³ali do
¿ycia OSP w Górze Ropczyckiej. Po-
cz¹tki tej organizacji by³y bardzo trud-
ne ze wzglêdu na brak sprzêtu, loka-
lu, wyszkolenia, lecz wystarczy³y do-
bre chêci, zaanga¿owanie i poœwiêce-
nie druhów, aby ta organizacja mo-
g³a istnieæ i dobrze dzia³aæ. Dziêki
wysi³kom wielu ludzi, w 1924 r. wy-
budowano remizê stra¿ack¹, która
obecnie jest ju¿ zabytkiem, gdy¿ na
jej miejsce, w 1985 r., wybudowano
now¹ remizê – obecny, okaza³y Dom
Ludowy, który s³u¿y Ochotniczej Stra-
¿y Po¿arnej i spo³ecznoœci Góry Rop-
czyckiej. Rozumiej¹c potrzebê istnie-
nia i zas³ugi jednostki dla lokalnej
spo³ecznoœci, w 1927 roku spo³eczeñ-
stwo Góry Ropczyckiej zakupi³o, ze
œrodków w³asnych, sprzêt ratowni-
czo-gaœniczy oraz ufundowa³o sztan-
dar, którym jednostka szczyci siê od
pokoleñ do dnia dzisiejszego.

90-lecie OSP w Górze Ropczyckiej
Jubileusz 90-lecia obchodzi-
ła 26 maja 2013 roku Ochot-
nicza Straż Pożarna w Górze
Ropczyckiej.

ciąg dalszy na str. 5

Nagrodzeni za długoletnią służbę w OSP, od lewej: Zbigniew Wrona, Michał Kwarta,

Stanisław Szpara, Krzysztof Kozek, Józef Wozowicz - Honorowy Prezes OSP Góra Rop-

czycka.
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Uroczystoœæ rozpoczê³a siê
w Koœciele Parafialnym p.w. œw.
Jacka w Bêdziemyœlu prezen-
tacj¹ multimedialn¹ „¯ycie œw.
Jana Kantego”. Nastêpnie zosta³a
odprawiona Msza œw. sprawowa-
na przez ks. Józefa Mleczkê, ks.
Ryszarda Polañskiego oraz dzie-
kana Antoniego Czeraka, który
wyg³osi³ uroczyst¹ homiliê.

Podczas Mszy œw. zosta³ po-
œwiêcony sztandar, a na koniec
uczennica kl. VI Kinga Lorenc
wzruszy³a wszystkich swoim solo-
wym wykonaniem pieœni „Ave
Maria Jasnogórska”.

Po Mszy œw. wszyscy udali siê
do szko³y, gdzie odby³a siê dal-
sza czêœæ uroczystoœci.

Przed budynkiem szko³y Tade-
usz Hulek – przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Sêdziszowie
M³p. odczyta³ uchwa³ê Rady
Miejskiej w Sêdziszowie z dnia 26
marca 2013r. o nadaniu imienia
œw. Jana Kantego Szkole Podsta-
wowej w Bêdziemyœlu.

Nastêpnie przedstawicielka
Rady Rodziców – Pani Jolanta
Bia³ek odczyta³a akt przekazania
szkole sztandaru i odby³o siê
uroczyste œlubowanie uczniów.

Z kolei ods³oniêto tablicê pa-
mi¹tkow¹, na której widnieje
napis: W 100 ROCZNICÊ UTWO-
RZENIA SZKO£Y PODSTAWO-
WEJ W BÊDZIEMYŒLU NADANO
IMIÊ ŒW. JANA KANTEGO

W dalszej czêœci uroczystoœci
dyrektor szko³y Renata Jasiñska
przywita³a zaproszonych goœci,
a wœród nich: Marka Kondzio³-
kê – Kierownika Oddzia³u Stra-
tegii i Wspomagania Podkarpac-
kiego Kuratorium Oœwiaty
w Rzeszowie, Kazimierza Kie³ba

Jubileusz Szkoły w Będziemyślu
� 100-lecie Szkoły Podstawowej w Będziemyślu ��Nadanie imienia św. Jana Kantego ��Poświęcenie sztandaru

Uroczyste obchody 100-lecia Szkoły Podstawowej w Będzie-
myślu, połączone z nadaniem imienia oraz poświęceniem
sztandaru odbyły się 28 maja 2013 r. Wzięli w nich udział
przedstawiciele władz samorządowych, oświatowych, Rady
Sołeckiej w Będziemyślu, organizacji będziemyskich, emery-
towani dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy obsługi, Rady
Rodziców, nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi,
absolwenci, uczniowie.

– Burmistrza Sêdziszowa M³p.,
El¿bietê Œwiniuch – Zastêpcê
Burmistrza Sêdziszowa M³p.,
Jana Maronia – Sekretarza Gmi-
ny Sêdziszów M³p., radnych Je-
rzego Barana i Jerzego Kieba³ê
pochodz¹cych z Bêdziemyœla,
cz³onków Komisji Oœwiaty i Kul-
tury Rady Miejskiej w Sêdziszo-
wie M³p. Jana Ró¿añskiego
i Boles³awa Jasiñskiego, ks. dzie-
kana Antoniego Czeraka, ks.
kanonika Józefa Mleczkê, ks.
kanonika Ryszarda Polañskiego,
siostrê Almê ze Zgromadzenia
Sióstr Albertynek, Zytê Wiktor –
prezesa Zarz¹du Oddzia³u ZNP
w Sêdziszowie M³p., Bogumi³ê

 Poświęcenie sztandaru szkoły w kościele pw. św. Jacka w Będziemyślu.

Burmistrz Kazimierz Kiełb i Przewodniczący Rady Miejskiej odsłonili tablicę, upamięt-

niającą nadanie Szkole Podstawowej w Będziemyślu imienia św. Jana Kantego. ciąg dalszy na str. 6
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1. Uchwała w sprawie udzielenia po-

mocy rzeczowej dla Gminy Miasta Rze-

szów.

Rada Miejska postanowi³a
o udzieleniu z bud¿etu Gminy
Sêdziszów M³p. w 2013 r. pomo-
cy rzeczowej dla Gminy Miasta
Rzeszów w kwocie 21.260 z³
w formie wykonania popiersia
Karola Chmiela i przekazania go
dla Gminy Miasta Rzeszów.

2. Uchwała w sprawie ustalenia mak-

symalnej kwoty pożyczek udzielanych

przez Burmistrza Sędziszowa Młp.

w roku 2013.

Ustalono maksymaln¹ kwotê
po¿yczek udzielanych przez
Burmistrza Sêdziszowa M³p.
w roku bud¿etowym 2013 w wy-
sokoœci 40.000 z³.

3. Uchwała w sprawie zmiany uchwa-

ły budżetowej Gminy Sędziszów Młp.

na rok 2013 nr XXIII/195/13 z dnia

29 stycznia 2013 r.

Radni dokonali zmian w bu-
d¿ecie Gminy na 2013r. polega-
j¹cych na:
– zwiêkszeniu dochodów maj¹t-

kowych bud¿etu o kwotê
7.000 z³ z tytu³u pomocy finan-
sowej Gminy Ropczyce z prze-
znaczeniem na wykonanie po-
piersia Karola Chmiela.

– zwiêkszeniu wydatków maj¹t-
kowych bud¿etu o kwotê

7.000 z³ z przeznaczeniem na
pomoc rzeczow¹ dla Gminy
Rzeszów (wykonanie i przeka-
zanie popiersia Karola Chmie-
la).

– zwiêkszeniu przychodów bu-
d¿etu o kwotê 40.000 z³ z tytu-
³u sp³aty udzielonej po¿yczki.

– zwiêkszeniu rozchodów bu-
d¿etu o kwotê 40.000 z³ z tytu-
³u udzielonej po¿yczki.

4. Uchwała w sprawie zaciągnięcia

zobowiązania w zakresie inwestycji

o wartości przekraczającej kwoty usta-

lone w budżecie Gminy na 2013 r.

Rada postanowi³a o zaci¹gniê-
ciu zobowi¹zania ponad kwotê
wydatków okreœlon¹ w bud¿ecie
Gminy na 2013 r. na wartoœæ
55.000 z³ z przeznaczeniem na
modernizacjê oœwietlenia Oœ-
rodka Sportu i Rekreacji w Sê-
dziszowie M³p. Zobowi¹zanie
sp³acone bêdzie w 2014 r. z do-
chodów Gminy z tytu³u udzia³u
w podatku dochodowym od
osób fizycznych.

5. Uchwała w sprawie uchwalenia

wieloletniego programu gospodarowa-

nia mieszkaniowym zasobem Gminy

Sędziszów Młp. na lata 2013-2017.

Rada Miejska uchwali³a wielo-
letni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy
Sêdziszów M³p. na lata 2013-
2017, w sk³ad którego wchodzi
43 lokale mieszkalne o ³¹cznej po-
wierzchni u¿ytkowej 1948,65m2.
W zasobie mieszkaniowym wyod-
rêbniono 11 lokali mieszkalnych
o ³¹cznej powierzchni u¿ytkowej

616 m2 zwi¹zanych ze stosun-
kiem pracy oraz 3 lokale socjal-
ne o ³¹cznej pow. u¿ytkowej
79,50m2. W programie zawarto:
1. Prognozê dotycz¹c¹ wielkoœci

posiadania oraz stanu tech-
nicznego mieszkaniowego za-
sobu Gminy,

2. Analizê potrzeb oraz plan re-
montów i modernizacji wyni-
kaj¹cych ze stanu techniczne-
go lokali,

3. Planowan¹ sprzeda¿ lokali
w kolejnych latach,

4. Zasady polityki czynszowej
oraz warunki obni¿ania czyn-
szu,

5. Sposób i zasady zarz¹dzania
lokalami i budynkami wcho-
dz¹cymi w sk³ad mieszkanio-
wego zasobu gminy oraz prze-
widywane zmiany w zakresie
zarz¹dzania mieszkaniowym
zasobem gminy,

6. Zród³a finansowania gospo-
darki mieszkaniowej w kolej-
nych latach,

7. Wysokoœæ wydatków w kolej-
nych latach, z podzia³em na
koszty bie¿¹cej eksploatacji,
koszty remontów oraz koszty
modernizacji lokali i budyn-
ków wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego zasobu gmi-
ny, koszty zarz¹du nierucho-
moœciami wspólnymi, których
gmina jest jednym ze wspó³w³a-
œcicieli,

8. Opis innych dzia³añ maj¹cych
na celu poprawê wykorzysta-
nia i racjonalizacjê gospoda-
rowania mieszkaniowym zaso-
bem gminy.

6. Uchwała w sprawie zasad wynaj-

mowania lokali wchodzących w skład

mieszkaniowego zasobu Gminy Sędzi-

szów Młp.

Radni uchwalili zasady wynaj-
mowania lokali wchodz¹cych
w sk³ad zasobu mieszkaniowego
Gminy Sêdziszów M³p., w któ-
rych okreœlona zosta³a m.in. de-
finicja osoby, która nie ma za-
spokojonych potrzeb mieszka-
niowych, kryteria przyznawania
mieszkañ, zasady pierwszeñstwa
w najmie lokali mieszkalnych,
wzór wniosku o najem lokalu.

7. Uchwała w sprawie nadania Statu-

tu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi

Kultury w Sędziszowie Małopolskim.

Rada Miejska nada³a Statut Miej-
sko-Gminnemu Oœrodkowi Kultu-
ry w Sêdziszowie Ma³opolskim.

8. Uchwała w sprawie wezwania do

usunięcia naruszeń w Programie opie-

ki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt

w Gminie Sędziszów Małopolskim na

rok 2013.

Rada odmówi³a uwzglêdnie-
nia wezwania Rzeszowskiego
Stowarzyszenia Ochrony Zwie-
rz¹t do usuniêcia naruszeñ
w Programie opieki nad zwierzê-
tami bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomnoœci zwierz¹t
w Gminie Sêdziszów Ma³opolski
na rok 2013 przyjêtym w dniu 26
marca 2013 r.

9. Uchwała w sprawie rozpoznania

skargi Pani Małgorzaty Głowackiej.

Radni uznali za bezzasadn¹
skargê Pani Ma³gorzaty G³owac-
kiej na dzia³ania Burmistrza Sê-
dziszowa M³p.

W porz¹dku obrad sesji znaj-
dowa³y siê projekty uchwa³ do-
tycz¹ce zatwierdzenia taryf zbio-
rowego zaopatrzenia w wodê
i zbiorowego odprowadzania
œcieków z sieci wodoci¹gowej za-
silanej przez SUW w Sêdziszowie
M³p. oraz z sieci wodoci¹gowej
zasilanej z hydroforni przy ul. Fa-
brycznej, które nie zosta³y przez
Radê podjête.

Pe³ne teksty uchwa³ znajduj¹
siê na stronie www.bip.sedzi-
szow-mlp.pl w zak³adce Prawo lo-
kalne/Uchwa³y Rady Miejskiej.

BIURO RADY MIEJSKIEJ

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.
W dniu 3 czerwca br. odbyła
się XXVII Sesja Rady Miej-
skiej w Sędziszowie Młp.,
w czasie której radni podjęli
9 uchwał:

Start rajdu nast¹pi w dniu 7 lipca 2013 r.
(niedziela) o godz. 1400 z placu targowego przy
ul. Solidarnoœci. Rajd na trasie Sêdziszów M³p.
– Kamionka (teren Ko³a PZW „Amur” w Sêdzi-
szowie M³p) – Sêdziszów M³p. ma d³ugoœæ ok.
27 km (15 + 12). W przerwie rajdu, tj. w Ka-
mionce, organizator zapewnia ok. godzinn¹
przerwê na odpoczynek oraz gor¹cy posi³ek
i napoje ch³odz¹ce.

Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego
oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim, zapraszają na

Rodzinny Rajd Rowerowy Szlakami Gminy Sędziszów Małopolski
organizowany w ramach obchodów 530 rocznicy nadania praw miejskich

dla Sędziszowa Małopolskiego.

Zaproszenie na Rodzinny Rajd Rowerowy

Uczestnicy rajdu zg³aszaj¹ swój udzia³ do
dnia 30 czerwca 2013 r. w sekretariacie Miej-
sko-Gminnego Oœrodka Kultury na odpowied-
nich kartach zg³oszeñ (dla osoby pe³noletniej
lub niepe³noletniej).

Informacje dotycz¹ce Regulaminu Rajdu jak
równie¿ formularze kart zg³oszeñ dostêpne s¹
na stronach internetowych www.sedziszow-
mlp.pl lub www.mgoks.pl.

´
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OSP w Górze Ropczyckiej niesie

ofiarn¹ pomoc na ka¿de wezwanie,

dla dobra spo³eczeñstwa i na chwa³ê

Rzeczypospolitej Polskiej. Wierzê, ¿e

zaanga¿owanie druhów pozwoli na

dalszy rozwój naszej jednostki,

ofiarn¹ pomoc spo³eczeñstwu i na

spotkanie siê z Pañstwem za kolejne

10 lat, w trakcie jubileuszu stulecia.

Dziêkujê równie¿ wszystkim, którzy

przez 90 lat wspierali dzia³ania na-

szej jednostki finansowo, poprzez za-

kup sprzêtu, pomoc, dobre s³owo.

Rys historyczny OSP Góra
Ropczycka przedstawi³ Druh
Krzysztof Szpara.

Minut¹ ciszy uczczono pa-
miêæ tych, którzy odeszli z szere-
gów OSP na wieczn¹ s³u¿bê.

Za wzorowo pełnioną służbę w OSP

Góra Ropczycka, Medale „Za Zasługi

dla Pożarnictwa” otrzymali Druho-

wie:

Złote: Franciszek Gołąb i Kazimierz Wo-

zowicz

Srebrne: Grzegorz Walczyk i Tadeusz Gil

Brązowe: Dariusz Zieliński i Bartłomiej Gil

Wyróżnienie Wzorowy Strażak otrzy-

mało 6. strażaków ochotników: Ma-

teusz Daniel, Łukasz Papiernik, Patryk

Róg, Kamil Szajnowski, Patryk Czudec-

ki, Krzysztof Zieliński.

Za długoletnią wysługę w OSP, Odzna-

ki otrzymali:

60-lecia: Józef Wozowicz, Eugeniusz

Walczyk

55-lecia: Stanisław Walczyk

45-lecia: Zbigniew Wrona, Janusz Miś,

Michał Kwarta, Zdzisław Kolbusz, Sta-

nisław Szpara, Józef Babicz

40-lecia: Krzysztof Kozek.

Na adres jednostki, z okazji ju-
bileuszu, sp³ynê³y listy gratulacyj-
ne od:
– Pose³ na Sejm RP, przewodni-

cz¹cej Poselskiego Zespo³u
Stra¿aków, Cz³onka Zarz¹du
G³ównego ZOSP RP Krystyny
Skowroñskiej

– Pos³a na Sejm RP Kazimierza
Moskala

– Wicewojewody Podkarpackie-
go Alicji Wosik

– Podkarpackiego Komendan-
ta Wojewódzkiego Pañstwo-
wej Stra¿y Po¿arnej st. bryg.
Bogdana Kuligi.

Po zakoñczeniu dekoracji,
g³os zabrali zaproszeni goœcie.
Wszyscy dziêkowali za zaprosze-
nie i podkreœlali rangê stra¿a-
ków-ochotników, doceniaj¹c ich
wysi³ek, ryzyko i zaanga¿owanie
w czasie akcji ratowniczych.

W imieniu w³adz samorz¹do-
wych Gminy Sêdziszów M³p., Jed-
nostce i Druhom wyrazy uzna-
nia za zaanga¿owanie w wype³-
nianiu stra¿ackich powinnoœci
oraz prezent przekaza³ Bur-
mistrz Sêdziszowa M³p. Kazi-
mierz Kie³b. Dziêkowa³ za wspó³-
pracê z Samorz¹dem oraz za
dzia³ania, zmierzaj¹ce do zapew-
nienia bezpieczeñstwa na tere-
nie lokalnej spo³ecznoœci i kulty-
wowanie szczytnych tradycji
swoich poprzedników. ¯yczy³,
aby dzia³alnoœæ w stra¿ackich
szeregach by³a Ÿród³em satysfak-
cji i spe³nienia aspiracji, a dobre
zdrowie i wszelka pomyœlnoœæ
wspiera³y poczynania osobiste,
zawodowe i spo³eczne.

Komendant Powiatowy Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej w Rop-
czycach Brygadier Jacek Róg,
który, jak podkreœla³, pierwsze
stra¿ackie kroki stawia³ w OSP
Góra Ropczycka, przekaza³ oko-
licznoœciowy grawerton. Podziê-
kowa³ za wspólne akcje ratowni-
czo-gaœnicze oraz aktywn¹ dzia-
³alnoœæ szkoleniow¹, kulturaln¹
i oœwiatow¹. Wasza postawa i goto-

woœæ niesienia pomocy jest godna na-

œladowania i wysoko oceniana przez

spo³eczeñstwo oraz funkcjonariuszy

Komendy Powiatowej PSP. ¯yczy³
satysfakcji z wype³nianych po-
winnoœci oraz zdrowia i oso-
bistego szczêœcia.

¯yczenia i gratulacje z³o¿y³ Wi-
ceprezes Zarz¹du Oddzia³u Wo-
jewódzkiego Zwi¹zku Ochotni-
czych Stra¿y Po¿arnych RP, Prze-
wodnicz¹cy Rady Powiatu Rop-
czycko-Sêdziszowskiego prof. dr
hab. W³adys³aw Tabasz. Dziêko-
wa³ za zaanga¿owanie na rzecz
rozwoju ochrony przeciwpo¿a-
rowej i bezpieczeñstwa publicz-
nego, za akcje ratownicze, szko-
lenia i æwiczenia.

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
w Górze Ropczyckiej zosta³a za-
³o¿ona w 1922 roku. Pierwszym
Prezesem jednostki zosta³ To-
masz Wiktor, a jego zastêpc¹ –

Józef Rataj. Przez ca³y okres swo-
jej dzia³alnoœci OSP w Górze
Ropczyckiej by³a jednostk¹
prê¿n¹ i aktywn¹. Obecn¹ sie-
dzibê zajmuje od 1985 roku.
Budynek ten przeszed³ grun-
town¹ modernizacjê w 2011 r.
i otrzyma³ nazwê: Dom Ludowy.
Obecnie na czele jednostki stoi
Prezes dh Marek Walczyk, nato-
miast funkcjê Naczelnika spra-
wuje dh Krzysztof Wrona. Jed-
nostka zrzesza w swych szere-
gach 56 cz³onków, w tym 21 ho-
norowych. Skupia w swych sze-
regach dru¿ynê m³odzie¿ow¹.
Na wyposa¿eniu posiada dwa
samochody ratowniczo-gaœni-
cze, GCBA 6/32 - JELCZ, GLM
8 - LAND ROVER. Sprzêt silni-
kowy, bêd¹cy na wyposa¿eniu tej
jednostki to miêdzy innymi mo-
topompy i wê¿e t³oczne. Jed-
nostka, na prze³omie lat, uczest-
niczy³a w wielu powa¿nych
i trudnych akcjach ratowniczo-
gaœniczych, m.in. w akcji prze-
ciwpowodziowej na terenie gmi-
ny i miasta Sêdziszów M³p. w 2010
roku. Stra¿acy z Góry Ropczyc-
kiej corocznie uczestnicz¹
w gminnych oraz powiatowych
æwiczeniach jednostek Ochotni-
czych Stra¿y Po¿arnych.

Obecny Zarz¹d Jednostki, wy-
brany w 2011 r., stawia sobie za
cel powiêkszenie szeregów oraz
szkolenie, doposa¿enie jednost-
ki w brakuj¹cy sprzêt, a tak¿e
kontynuowanie zadañ statuto-
wych.
Skład Zarządu:

Józef Wozowicz – Prezes Honorowy

Marek Walczyk – Prezes Zarządu

mł. bryg. Marek Róg – Wiceprezes

Krzysztof Wrona – Wiceprezes, Naczel-

nik

Andrzej Szpara – Zastępca Naczelnika

Paulina Róg – Sekretarz

Grzegorz Walczyk – Skarbnik

Tadeusz Gil – Gospodarz

Tomasz Zub – Kronikarz

M. Kazior

ciąg dalszy ze str. 2

Nagrodzeni Medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, od lewej : Franciszek Gołąb, Ka-

zimierz Wozowicz, Tadeusz Gil, Bartłomiej Gil.

Nagrodzeni za długoletnią służbę w OSP, od lewej: Eugeniusz Walczyk, Stanisław Wal-

czyk, Józef Babicz, Zdzisław Kolbusz, Janusz Miś.

Władze OSP Góra Ropczycka, od lewej: Prezes Marek Walczyk, Wiceprezes, komen-

dant gminny OSP mł. bryg. Marek Róg, Wiceprezes, Naczelnik Krzysztof Wrona.
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Wynik
Punkty % pkt

Gmina 24,4 61
Powiat 22,9 57
Województwo 24,3 61
Kraj 24,0 60

Średnie wyniki w gminach
w powiecie ropczycko-sędziszowskim

Gmina Wynik
Punkty % pkt

Iwierzyce 21,5 53,9
Ostrów 20,3 50,7
Ropczyce 23,0 57,6
Sędziszów Młp. 24,4 61,0
Wielopole 21,2 53,1

Sprawdzian bada poziom
kompetencji uczniów w zakre-
sie umiejêtnoœci czytania, pisa-
nia, rozumowania, korzystania

Szóstoklasiści poznali wyniki sprawdzianu
Pod koniec maja, uczniowie
klas szóstych poznali wyni-
ki sprawdzianu, jaki pisali na
zakończenie swojej edukacji
w szkole podstawowej.

Średnie wyniki szkół w gminie Sędziszów Młp.

Szkoła Liczba uczniów* Średni wynik w punktach Stanin
Będziemyśl 7 24,6 6
Boreczek 10 23,8 5
Borek Wielki 15 24,0 5
Czarna Sędz. 16 22,3 4
Góra Ropcz. 14 23,6 5
Kawęczyn 14 26,1 7
Klęczany 23 22,4 4
Krzywa 19 25,2 6
SP 2 Sędziszów Młp. 42 25,6 6
SP 3 Sędziszów Młp. 51 26,5 7
Szkodna 10 22,5 4
Wolica Piaskowa 21 25,0 6
Zagorzyce Dln. 18 24,0 5
Zagorzyce Grn. 16 19,1 2

W bie¿¹cym roku, podobnie
jak w latach poprzednich, œred-
ni wynik uczniów w naszej gmi-
nie przewy¿sza wyniki œrednie
w skali kraju, województwa i po-
wiatu. Gmina Sêdziszów Ma³o-
polski osi¹gnê³a najwy¿szy œred-
ni wynik spoœród wszystkich
gmin powiatu ropczycko-sêdzi-
szowskiego.

z informacji, wykorzystania wie-
dzy w praktyce. Maksymalny,
mo¿liwy do uzyskania wynik na
sprawdzianie to 40 pkt.

Do porównania wyników szko-
³y w kolejnych latach s³u¿y dzie-
wiêciostopniowa skala staninowa,
gdzie wyniki, zawieraj¹ce siê
w przedziale 1-3 staninu to wyniki
niskie, 4-6 – œrednie, a 7-9 wysokie.

*liczba uczniów piszących sprawdzian

Stec-Œwidersk¹ – cz³onka Prezy-
dium NSZZ „Solidarnoœæ” Pra-
cowników Oœwiaty i Wychowa-
nia w Rzeszowie, Irenê Lewick¹
– dyrektora Zespo³u Obs³ugi
Szkó³ i Przedszkoli Gminy Sêdzi-
szów M³p., dyrektorów gimna-
zjów, szkó³ podstawowych
i przedszkoli z terenu miasta
i gminy Sêdziszów M³p., Les³awa
Anyszka so³tysa wsi Bêdziemyœl,
przedstawicieli organizacji bê-
dziemyskich m.in.: Rady So³ec-
kiej, Stowarzyszenia Kobiet
„Grodzianki”, Akcji katolickiej,
OSP; emerytowanych nauczycie-
li, z dyrektor Zofi¹ Skwirut, dy-
rektor Teres¹ Dziak, emerytowa-
nych pracowników obs³ugi,
Radê Rodziców oraz absolwen-
tów szko³y m.in.: Grzegorza Ma-
ronia – adiunkta Wydzia³u Pra-
wa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Nastêpnie zebrani wys³uchali
okolicznoœciowego wyst¹pienia
dyrektor szko³y Renaty Jasiñskiej,
która nakreœli³a rys historyczny
o utworzeniu szko³y, a¿ po dzieñ
dzisiejszy.

G³os zabrali równie¿ zaprosze-
ni goœcie, m.in. Marek Kondzio³-
ka przedstawiciel KO w Rzeszo-
wie, Kazimierz Kie³b Burmistrz
Sêdziszowa M³p., przedstawicie-
le zwi¹zków zawodowych: Bogu-
mi³a Stec-Œwiderska i Zyta Wik-
tor oraz Jerzy Baran – radny
Rady Miejskiej w Sêdziszowie
M³p. i absolwent tej szko³y, któ-
rzy z³o¿yli gratulacje, wrêczyli
okolicznoœciowe grawertony,
a tak¿e ksi¹¿ki.

Po czêœci oficjalnej uczniowie
przedstawili w humorystyczny
sposób program artystyczny
w wersji „Teleexpresu”. By³y pio-
senki, tañce: kowbojski, nowo-
czesny oraz scenki ze szkolnych
korytarzy.

Uczniowie przebrani za kurie-
rów wrêczyli goœciom okoliczno-
œciowy numer gazetki szkolnej
„Szkolne co Nieco”, z której
mo¿na dowiedzieæ siê o sukce-
sach uczniów z ostatniej deka-
dy, przeczytaæ wywiady oraz cie-
kawostki zaczerpniête z kronik
szkolnych.

Po odœpiewaniu ostatniej pio-
senki, „Rzeki marzeñ”, dyrektor
Renata Jasiñska podziêkowa³a
wszystkim goœciom za uœwietnie-
nie tej historycznej chwili ich
obecnoœci¹, za ciep³e s³owa,
¿yczenia, gratulacje.

Zaprosi³a wszystkich na wysta-
wê jubileuszow¹, na której mo¿-
na by³o zobaczyæ ró¿ne prace
naszych m³odych artystów oraz
wystawê fotograficzn¹ wyko-
nan¹ przez nauczycielkê p. Do-
rotê Oboz-Adaœ.

W holu szko³y zosta³a wy³o¿o-
na ksiêga pami¹tkowa, w której
goœcie z³o¿yli pami¹tkowe wpisy.

(R.J.)

Uczniowie szkoły w programie artystycznym.

ciąg dalszy ze str. 3

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Będzie-
myślu składa serdeczne podziękowania nauczycielom zaangażo-
wanym w przygotowanie jubileuszu, uczniom – za chętne podej-
mowanie zadań, Radzie Rodziców, sponsorom, władzom samo-
rządowym. Świadomość tego, że tak wiele instytucji i osób nas
wspiera słowami, życzliwą aprobatą dla naszych działań, a czę-
sto i konkretnymi czynami, jest dla nas inspiracją do tego, aby
starać się podejmować nowe wyzwania.
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Zesz³orocz-
ny koncert
charytatywny
wraz z impre-
zami towarzy-
sz¹cymi zor-
ganizowane
przez Radê Rycerzy Kolumba
Przy Parafii Mi³osierdzia Bo¿e-
go w Sêdziszowie zosta³y zaliczo-
ne do najlepszych dzia³añ Ryce-
rzy Kolumba w Roku Bratnim
2012/2013 w skali ca³ej Polski.
Koncert „Z sercem dla serca” zo-
sta³ wybrany przez Radê Sta-
now¹ oraz Delegatów Rejono-
wych z ca³ego kraju. Dzia³ania
prezentowane w materiale otrzy-
ma³y zaszczytne wyró¿nienia
Rady Stanowej.

JF

Ustawa – Prawo ³owieckie okre-
œla odpowiedzialnoœæ dzier¿aw-
ców obwodów ³owieckich za szko-
dy spowodowane przez zwierzêta
³owne w uprawach rolnych.
Dzier¿awca lub zarz¹dca obwo-
du ³owieckiego zobowi¹zany jest
do wynagrodzenia szkód, które
zosta³y wyrz¹dzone w uprawach
i p³odach rolnych przez dziki,
³osie, jelenie i sarny b¹dŸ te¿ przy
wykonywaniu polowania. Czyn-
noœci zwiane ze zg³aszaniem szkód,
szacowaniem na miejscu wyst¹pie-
nia szkody oraz likwidacj¹ i wyp³a-
caniem odszkodowañ precyzuje
ponadto rozporz¹dzenie Ministra
Œrodowiska z dnia 8 marca 2010 r.
(Dz.U.02.126.1081)

Skarb Pañstwa odpowiada na-
tomiast za szkody wyrz¹dzone
przez niektóre gatunki zwierz¹t
objêtych ochron¹ gatunkow¹:
¿ubry, wilki, rysie, niedŸwiedzie
i bobry oraz zwierzêta ³owne
podlegaj¹ce ca³orocznej ochro-
nie – ³oœ, na podstawie ustawy
o ochronie przyrody z dn.
16.04.2004 r. Zg³oszenia szkód
wyrz¹dzanych przez te zwierzê-
ta dokonuje siê do Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Œrodowiska.

SZKODY ŁOWIECKIE
– przydatne informacje dla rolników
Z problemem szkód powodowanych przez zwierzęta łowne
spotkał się niemal każdy rolnik. Pomimo rozwiązań ustawo-
wych, które wprowadziła ustawa – Prawo łowieckie z dnia
13 października 1995 r. (Dz.U.05.127.1066 ze zm.) procedury
związane z szacowaniem zniszczeń w uprawach jakie po-
wodują zwierzęta łowne oraz chronione prawem nadal są
dla rolników mało czytelne.

Od dnia 1 sierpnia 2009 r.
obowi¹zuje znowelizowana usta-
wa z dnia 13 paŸdziernika 1995 r.
Prawo ³owieckie (Dz.U. 05.
127.1066 ze zm.), która dodat-
kowo wprowadzi³a odpowie-
dzialnoœæ Zarz¹du województwa
z zakresu szacowania i wyp³aty
odszkodowañ za szkody ³owiec-
kie (art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 50
ust. 1b ustawy).

W zwi¹zku z powy¿szym Za-
rz¹d województwa odpowiada
za szkody w uprawach i p³odach
rolnych wyrz¹dzone przez dzi-
ki, ³osie, jelenie, daniele i sarny
na terenach nie wchodz¹cych
w sk³ad obwodów ³owieckich.
Odszkodowania wyp³acane s¹ ze
œrodków bud¿etu pañstwa. Te-
reny wy³¹czone obejmuj¹ min:
- tereny w granicach administra-

cyjnych miast,
- tereny zajête przez miejscowo-

œci niezaliczane do miast,
w granicach obejmuj¹cych za-
budowania mieszkalne i gospo-
darcze z podwórzami, placami
i ulicami oraz drogami we-
wn¹trz tych miejscowoœci oraz
w odleg³oœci do 100 m od za-
budowañ.

Szacowanie takich szkód od-
bywa siê zgodnie z Rozporz¹dze-
niem Ministra Œrodowiska
z 8 marca 2010 r. w sprawie spo-
sobu postêpowania przy szaco-
waniu szkód oraz wyp³at odszko-
dowañ za szkody w uprawach
i p³odach rolnych (Dz.U. 10.45.
272) czyli identycznie jak w po-
zosta³ych przypadkach.

Zasady oraz tryb postępo-

wania w przypadku wystą-

pienia szkód łowieckich

1. W ci¹gu 3 dni od dnia stwier-
dzenia szkody (lub 14 dni od
dnia jej powstania w sadach)
nale¿y zawiadomiæ na piœmie
osobê upowa¿nion¹ przez ko³o
³owieckie do przyjmowania zg³o-
szeñ o szkodach. Wykaz takich
osób ko³o przekazuje do miej-
scowego Urzêdu Gminy i do Izby
Rolniczej.

2. W ci¹gu 7 dni od zg³oszenia
szkody, ko³o ³owieckie dokonu-
je oglêdzin (szacowania szkód).
O terminie szacowania ko³o
³owieckie zawiadamia poszko-
dowanego na dwa dni przed ich
dokonaniem. Na ¿¹danie jednej

Barbara Traciak – członek Rady

Powiatowej Podkarpackiej Izby

Rolniczej w Ropczycach

ze stron w szacowaniu mo¿e
uczestniczyæ przedstawiciel izby
rolniczej. Rolnik mo¿e ustano-
wiæ, na mocy pisemnego upo-
wa¿nienia, swojego pe³nomocni-
ka, który bêdzie go reprezento-
wa³ przy oglêdzinach. Z wykona-
nych czynnoœci przedstawiciel
ko³a ³owieckiego sporz¹dza pro-
tokó³. Protokó³ podpisuj¹: sza-
cuj¹cy, poszkodowany lub jego
pe³nomocnik. Poszkodowany
mo¿e wnieœæ zastrze¿enia do
protoko³u.

3. Ostatecznego szacowania
oraz okreœlenia wysokoœci od-
szkodowania dokonuje siê naj-
póŸniej na dzieñ przed sprzêtem
uszkodzonej lub zniszczonej
uprawy, a w przypadku uszko-
dzonego lub zniszczonego p³o-
du rolnego – w terminie 7 dni
od dnia zg³oszenia szkody. O ter-
minie planowanego sprzêtu
uszkodzonej uprawy poszkodo-
wany jest zobowi¹zany powiado-
miæ szacuj¹cego w formie pisem-
nej w terminie 7 dni przed za-
mierzonym sprzêtem. Z wykony-
wanych czynnoœci sporz¹dzony
jest protokó³.

4. Podpisanie protoko³u bez
uwag oznacza zgodê na zawarte
w nim ustalenia i okreœlon¹ wy-
sokoœæ odszkodowania. Je¿eli
poszkodowany rolnik nie zgadza
siê ze sposobem dokonania sza-
cowania lub wysokoœci¹ odszko-
dowania powinien dopilnowaæ,
aby te zastrze¿enia i uwagi za-
warte by³y w protokole.

5. Wyp³aty odszkodowañ do-
konuj¹ dzier¿awcy lub zarz¹dcy
obwodów ³owieckich w terminie
30 dni od sporz¹dzenia proto-
ko³u ostatecznego szacowania
szkody.

Rycerze Kolumba nagrodzeni
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Zdaniem badaczy dziejów wy-
wodzi siê on z pradawnego kul-
tu s³oñca – cenionego Ÿród³a
œwiat³a i cienia. Przodkowie nasi
na jego czeœæ rozpalali ogniska
na wzgórzach i wzniesieniach.
Czyniono tak w okresie tzw. prze-
silenia letniego. Ognie te zwano
u nas sobótkami, a na kresach
wschodnich-kupalnockami. Do
dziœ zachowa³y siê ich relikty
w postaci nazw miejscowoœci
i przysió³ków np. w Zagorzycach.
W najkrótsz¹ w roku noc w po-
bli¿u ognisk gromadnie zbierali
siê okoliczni mieszkañcy. Œpiewa-
li, tañczyli wokó³ ognia i wyko-
nywali ró¿ne rytualne czynnoœci.
Wiêkszoœæ tamtejszych pieœni
odesz³a, niestety, w niepamiêæ.
Ogieñ krzesany by³ przez kobie-
ty, które pos³ugiwa³y siê jedynie
deskami. PóŸniej opasywa³y bio-
dra kwitn¹c¹ o tej porze bylic¹.
Wed³ug wierzeñ ziele to posia-
da³o moc odstraszania si³ nieczy-
stych. Chroni³o ponadto przed
bólem pleców podczas ró¿nych
prac gospodarskich. Do ognisk
wrzucano: rutê, rosiczkê, ³o-
pian, miêtê, biedrzeniec, pio³un,
rozmaryn, wspomnian¹ bylicê
oraz dziurawiec nazywamy zie-
lem œwiêtojañskim. Zio³a te z po-
wodzeniem wykorzystywano
w medycynie ludowej, ale tej wy-
j¹tkowej nocy nabiera³y one nie-
zwyk³ych w³aœciwoœci. Ich woñ
przepêdza³a z³oœliwe czarowni-
ce oraz wszelkie niepowodzenia,
jakie mog³y dotkn¹æ cz³owieka
i jego dobytek. Po wprowadze-
niu chrzeœcijañstwa garœcie
owych roœlin poœwiêcano
uprzednio w wigiliê œw. Jana.
Myœmy przysz³y tu z daleka,
Popali³y ognie œwiête.
Nie zabior¹ nam ju¿ mleka,
Czarownice te przeklête.

Spokojnie siê ogieñ œwieci

NASZE KLIMATY

SOBÓTKA
Sobótka, dzień jest długi, noc
krótka – śpiewał w latach
swojej świetności popularny
kiedyś zespół młodzieżowy
„Trubadurzy”. Sławił zwy-
czaj, którego początków upa-
trujemy jeszcze w czasach
pogańskich. Przetrwał on
przez wiele kolejnych stuleci
mimo zmieniającej się mental-
ności ludzi, postępu cywiliza-
cyjnego i nierzadkich – bywa-
ło – protestów.

I zió³eczko ka¿de tleje.
Oj, nie bêdzie swarów doma,
Oj, nie pomr¹ nasze dzieci.

(Dawna pieœñ).
Dla panien na wydaniu w noc

œwiêtojañsk¹ wa¿n¹ roœlin¹ by³
rosn¹cy na polanach leœnych
nasiêŸrza³. Trzymaj¹c jego pêdy
w rêkach, dziewczêta wypowia-
da³y stosowane zaklêcia, które
mia³y zapewniæ powodzenie
u kawalerów. Do pocz¹tku XX w.
przetrwa³y fragmenty tego ro-
dzaju pieœni:
O Janie, Janie, Janie zielony,
Padaj¹ liœcie na wszystkie strony,
A ty, Janku parobeczku,
Poszukaj ¿ony.

Bylicê, dziurawiec i leszczynê,
zawieszano w tym czasie na
drzwiach domów, stajen i obór.
Umieszczano je za œwiêtymi ob-
razami, a nawet przyszywano do
ubrañ, by przez ca³y rok chroni-
³y przed zgubnymi urokami.
W wiejskich obchodach œwiêto-
jañskich uczestniczy³y osoby
o ró¿nym pochodzeniu spo³ecz-
nym. Spotkania przy ogniskach,
oprócz magicznych podtekstów,
posiada³y bowiem wymiar spo-
tkañ towarzyskich. W okresie
wzmo¿onych prac gospodar-
skich by³a to jedna z nielicznych
okazji do wspólnych œpiewów,
tañców i rozmów. W tutejszych
stronach gospodarze wygaszali
w domach „stary” ogieñ i rozpa-
lali „nowy”, przyniesiony z sobót-
kowych ognisk. W ten sposób
zapewniali ca³ej rodzinie pomyœl-
noœæ i zdrowie. Zrêczni m³o-
dzieñcy starali siê jak najwy¿ej
przeskakiwaæ przez p³omienie,
budz¹c podziw zgromadzonych
dziewcz¹t. Skoki takie odpêdza-
³y z³o i gwarantowa³y si³ê na ca³y
rok. W wyczynach owych czasem
bra³y udzia³ narzeczeñskie pary,
skacz¹c wspólnie, trzymaj¹c siê
za rêce. W czasach pradawnych
m³odzi trzymali przed sob¹ figur-
ki bo¿ka Kupa³y – dla zapewnie-
nia zwi¹zkowi zgody i trwa³oœci.
Oko³o pó³nocy odwa¿niejsi

ch³opcy udawali siê w g³¹b lasu,
by odszukaæ kwiat paproci. Od-
nalezienie go otworzyæ mia³o
drogê do niezwyk³ych, ukrytych
skarbów. S³ynni poeci i pisarze
ulegali urokowi barwnym zwy-
czajom sobótkowym i zachêcali
do ich kultywowania np. Jan
Kochanowski w „Pieœni œwiêto-
jañskiej o sobótce”:
Tak to nam matki poda³y,
Samy tak¿e drugich mia³y,
¯e na dzieñ œw. Jana
Zawdy sobótka palana.
Dzieci, rady mej s³uchajcie,
Ojcowski rz¹d zachowajcie,
Œwiêto niechaj œwiêtem bêdzie,
Tak bywa³o przed tym wszêdzie.

¯yj¹cy w XVII w. Jan Gawiñski
pisa³:
Jan œwiêty Chrzciciel przyszed³,
wiêc pal¹ sobótki,
A ko³o nich œpiewaj¹c,
skacz¹ wiejskie m³ódki.
Nie znoœcie tych zwyczajów.
Co z nas z wiekiem dosz³o
I wiekiem siê osta³o,
trzeba, by w wiek posz³o.

W poprzednim stuleciu Miko-
³aj Rej równie¿ opisywa³ ten cie-
kawy obyczaj: W dzieñ œw. Jana
bylic¹ siê opasaæ, a ca³¹ noc ko³o
ognia skakaæ, a tam najwiêksze cza-
ry w ten czas siê dziej¹.

M³odzi gospodarze obiegali
pola, trzymaj¹c pochodnie z so-
bótkowym ogniem i œpiewali:
Œwiêty Janie, œwiêty Janie,
Sobótka siê zajenie.
Kto sobótki nie pali,
Tego Pan Bóg nie chwali.

Niestety, jak wiele innych, oby-
czaj obchodów œwiêtojañskich
nie przetrwa³ próby czasu; cho-
cia¿ – jeszcze na pocz¹tku ubie-
g³ego wieku by³ doœæ powszech-
ny i lubiany zw³aszcza przez m³o-
dzie¿. Wtedy przybiera³ on ju¿
najczêœciej postaæ radosnej,
nocnej zabawy pod go³ym nie-
bem. Znacznie d³u¿ej, w niektó-
rych miejscach nawet do dziœ,
przetrwa³o tzw. œwiêto wianków,
równie¿ siêgaj¹ce czasów pra-
dawnych. Ongiœ wierzono, i¿

w tym cudownym okresie nie-
zwyk³ej mocy nabiera ogieñ
i woda. Jeszcze do niedawna po-
wszechnym zjawiskiem by³o wte-
dy czyszczenie studzien, wylewa-
nie „starej” wody, by nap³ynê³a
„nowa”, lepsza, ¿yciodajna. Noc
œwiêtojañska dla dziewcz¹t by³a
czasem wró¿b, które – musia³y
siê spe³niæ. M³ode panny zjawia-
³y siê nad rzekami, przynosi³y
uwite wianki, przytwierdzone do
drewnianych podstawek. Gdy
zapada³ zmierzch, zapala³y
umieszczone weñ œwieczki; za-
czyna³o siê malownicze widowi-
sko. Wianki wyp³ywa³y na szerok¹
wodê. S³ychaæ by³o pieœni:
Leæ wianeczku daleko,
Leæ za siódm¹ rzek¹,
Uwi³am ciê z ró¿yczek,
Mia³am pe³ny koszyczek.

Na brzegu oczekiwali ch³opcy
i starali siê przechwyciæ wianki na-
le¿¹ce do upatrzonych dziew-
czyn. Jeœli chybili, dawali wyraz
swemu niezadowoleniu, a dziew-
czêta tonê³y we ³zach. Zwyczajo-
wo jednak skojarzone przez los
pary stara³y siê przynajmniej przez
chwilê zatañczyæ. Dziewczyny
bacznie obserwowa³y, jak „zacho-
wuj¹ siê” ich wianki na wodzie.
Gdy p³ynê³y z wartkim nurtem,
wró¿y³y swym w³aœcicielkom szyb-
kie zamêœcie. Jeœli wirowa³y, zacze-
piaj¹c o zaroœla, oznacza³o to k³o-
poty ze znalezieniem mê¿a. Naj-
gorzej, gdy wianek siê przewróci³
lub na dobre utkn¹³ w gêstwinie;
wówczas jego posiadaczka mog³a
spodziewaæ siê perypetii uczucio-
wych, a nawet staropanieñstwa.
Wed³ug dawnych przekonañ do-
piero po dniu œw. Jana wolno by³o
k¹paæ siê w rzekach, stawach i je-
ziorach: Kiedy œw. Jan poœwiêci wodê,
zdrowa bêdzie k¹piel. W noc œwiêto-
jañsk¹ zalecano choæ na krótko
zanurzyæ siê w wodzie dla zapew-
nienia sobie zdrowia i urody.
W tym czasie na wsi nasila³y siê
ró¿ne prace gospodarskie m.in.
oczekiwane sianokosy: Na œw. Jana
idŸ z kos¹ do siana, Œwiêty Jan radoœæ
przynosi, ju¿ ch³op ³¹kê kosi. W ostat-
niej dekadzie czerwca czêsto jed-
nak przytrafiaj¹ siê tzw. deszcze
œwiêtojañskie bêd¹ce przyczyn¹
„wylyw” oraz powa¿nych utrud-
nieñ w suszeniu siana. Gdy œw. Jan
³¹kê kosi, lada baba deszcz uprosi,
Œwiêty Jan niesie wody dzban. Je¿eli
ziœci siê to ostatnie przys³owie,
wówczas prognozy pogody nie
bêd¹ pomyœlne: Gdy na œw. Jan
pada, mokrych dni spodziewaæ siê wy-
pada, Gdy siê Jan rozp³acze (24 VI),
Mama nie utuli (œw. Anna, 26 VII),
to bêdzie p³aka³ do samej Urszuli
(21 X).

Tekst i ilustracja Maria Wilczok
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Festiwal zainaugurowa³ kon-
cert Lwowskiej Kapeli Podwór-
kowej „Ta Joj” im. Kazimierza
„Kija” Galikowskiego z Przemy-
œla. Zaœ jego g³ówn¹ czêœæ stano-
wi³y prezentacje konkursowe 15
kapel z ca³ej Polski.

Wystêpy zespo³ów ocenia³o
jury w sk³adzie: Andrzej Guran
muzyk z Przemyœla; Bo¿ena Le-
wandowska etnomuzykolog, wy-
k³adowca Uniwersytetu Jagiel-
loñskiego; Grzegorz Pecka wy-
k³adowca z Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego i Jerzy Dynia
muzyk, dziennikarz rzeszowskie-
go oddzia³u TVP.

Pierwsze miejsce na festiwalu
zajê³a Przasnyska Kapela Podwór-
kowa, zaœ tu¿ za ni¹ uplasowa³a
siê Kapela Podwórkowa „Paka
Sêdzisza” z Sêdziszowa Ma³opol-
skiego. Najni¿sze miejsce na po-
dium przypad³o Kapeli Podwór-
kowej „Toñko” z Dynowa.

Jak czytamy w protokole komi-
sji konkursowej: (…) poziom tego-
rocznego  festiwalu by³ zró¿nicowany.
Czêœæ zespo³ów  zaprezentowa³a swoje
programy w formie zbli¿onej do tra-

Paka Sędzisza nagrodzona na przemyskim festiwalu
W dniach 10-12 maja w Przemyślu odbył się jubileuszo-
wy 35. Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego im. Jerzego
Janickiego, z którego II nagrodę przywiozła sędziszow-
ska Paka.

Na spotkanie przybyli zapro-
szeni goœcie, opiekunowie
i przedstawiciele Samorz¹dów
Uczniowskich z 10 szkó³ podsta-
wowych z terenu naszej gminy
oraz uczniowie z Sair Mehmet
Emin Yurdakul Primary School
ze Stambu³u, wraz z opiekunami
– Yasemin Eldem i Pani¹ Fatm¹,
którzy przebywali w naszej szkole
w dniach 12-17 czerwca 2013 r.

 Impreza rozpoczê³a siê od
wyst¹pienia Dyrektora Zespo³u
Szkó³ – Pana Mariusza Kaziora,
który serdecznie przywita³ przy-
by³ych goœci:
� Wiceprzewodnicz¹cego

Rady Miejskiej w Sêdziszowie
M³p., So³tysa Góry Ropczyc-
kiej Pana Stanis³awa Bochen-
ka

� Dyrektora Zespo³u Obs³ugi
Szkó³ i Przedszkoli w Sêdziszo-
wie M³p. Pani¹ Irenê Lewick¹

� Dyrektora Zespo³u Szkó³
w Wolicy Piaskowej – Pana Ja-
nusza Barciñskiego

� Inicjatorkê Gminnego Fo-
rum SU Pani¹ Annê Piecho-
wiak

� Przewodnicz¹c¹ Rady Rodzi-
ców Zespo³u Szkó³ w Górze
Ropczyckiej – Pani¹ Iwonê
Magdoñ

� Koordynatorkê Programu
e-Twinning w Szkole Podsta-
wowej w Górze Ropczyckiej
– Pani¹ Olgê Ró¿añsk¹

� Panie: Yasemin Eldem i Pani¹
Fatmê ze Stambu³u.

Nastêpnie uczniowie naszej
szko³y, przygotowani przez Pani¹
Renatê Pypeæ, na specjalne
¿yczenie goœci z Turcji zaprezen-
towali Poloneza i uk³ady tañców
ludowych, w piêknych strojach.
Natomiast uczniowie z Turcji
zaprezentowali siê piosenk¹,
œpiewan¹ po angielsku i po tu-
recku. W dalszej czêœci progra-
mu ka¿da ze szkó³ przygotowa³a
plakat, promuj¹cy swoj¹ placów-
kê. Omówienie odby³o siê w jê-
zykach : polskim i angielskim.

Po zaprezentowaniu siê szkó³
odby³y siê zabawy integracyjne,

II Międzynarodowa „Czerwcówka w Buczynie” W dniu 13 czerwca 2013 r.,
w Szkole Podstawowej w Gó-
rze Ropczyckiej odbyła się
II Międzynarodowa „Czerw-
cówka w Buczynie”. Honoro-
wy Patronat nad tą imprezą
objął Burmistrz Sędziszowa
Młp. Pan Kazimierz Kiełb.

które przygotowa³y i prowadzi³y
uczennice z SU, pod opiek¹ Pani
Ma³gorzaty Ka³dan: Karolina
Wozowicz, Aleksandra Macio-
³ek, Gabriela Bia³ek, Katarzyna
Róg oraz nauka tañca „Belgij-
ka”, pod kierunkiem Pani Do-
roty Batory.

Ostatnim punktem programu
by³ spacer po parku „Buczyna”
z udzia³em wszystkich goœci oraz
poczêstunek – sma¿one kie³ba-
ski. Wszyscy mi³o spêdzili czas
i umówili siê na kolejn¹,
III Czerwcówkê, znów za rok.

Małgorzata Kałdan

Goście z Turcji w towarzystwie swoich nowych przyjaciół z Góry Ropczyckiej.

dycyjnej, natomiast czêœæ zastosowa-

³a rozwiniêt¹ aran¿acjê. (…) Jury

dostrzega zró¿nicowanie stylistyczne

programów, od tradycyjnych, poprzez

biesiadne, a¿ po stylistykê estradow¹.

Dobrze siê dzieje, ¿e  ten rodzaj ama-

torskiego ruchu muzycznego nadal siê

rozwija i ma swoich odbiorców. War-

te podkreœlenia jest, ¿e zespo³y w wielu

przypadkach prezentowa³y w³asn¹

twórczoœæ, nie tylko muzyczn¹, ale

i tekstow¹. Wp³ywa to z jednej strony

na poziom prezentacji, poszerzaj¹c
bogactwo repertuaru, z drugiej pod-

kreœla zwi¹zek zespo³ów z lokalnym

œrodowiskiem (…). (-)

Przemyski festiwal jest najstar-

szym tego typu w Polsce, powstał

w 1976 r. Od 2008 r. nosi imię

Jerzego Janickiego – nieżyjącego

scenarzysty, dramaturga i dzienni-

karza, wielokrotnego jurora prze-

myskiego festiwalu.
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Corocznie, spo³ecznoœæ gimna-
zjalna przygotowuje siê do œwiê-
ta patrona poprzez organizowa-
ne spotkania, wieczornice jak
i realizacjê tematyki zwi¹zanej
z postaci¹ Patrona na lekcjach
wychowawczych. Ukoronowa-
niem wszystkich dzia³añ jest fina³
dekanalnego konkursu o ¿yciu
i nauczaniu naszego Wielkiego
Rodaka. Do udzia³u s¹ zaprasza-
ni przedstawiciele gimnazjów z te-
renu dekanatu sêdziszowskiego.
Dla wszystkich szkó³ wraz z zapro-
szeniem przekazywany jest mate-
ria³ i tematyka konkursu. W bie-
¿¹cym roku odby³a siê X edycja
konkursu pod has³em „Jan Pa-

To już 30 rocznica...
Zbliżał się dzień 9 maja 2013 r. Poprosiłam uczniów, aby przy-
gotowali pracę literacką poświęconą Patronowi. Jedna
z uczestniczek kółka dziennikarskiego, przedstawiła mi swój
pomysł – kartkę z pamiętnika nauczyciela, dzisiaj bohatera
– Władysława Węglowskiego.

To wspania³a sprawa, ¿e
uczniowie chc¹ wspominaæ hi-
storiê. Potrafi¹ wyobraziæ sobie
uczucia i dzia³ania ludzi, którzy
w trudnym dla kraju okresie, nie
tylko wykonywali swoj¹ pracê ale
umacniali patriotyzm i walczyli
z wrogiem. Organizuj¹c na mia-
rê mo¿liwoœci konspiracyjn¹
dzia³alnoœæ, udowadniali, ¿e na-
wet zwyk³y cz³owiek jest dziêki
swojej postawie – bohaterem.

Podtrzymuj¹c tradycjê, rów-
nie¿ w roku 2013 spo³ecznoœæ SP
Nr 2 uroczyœcie obchodzi³a 30

Uczniowie „Dwójki” podczas Mszy św. w kościele pw. Narodzenia NMP w Sędziszo-

wie Młp. w 30 rocznicę nadania Szkole imienia Władysława Węglowskiego.

rocznicê nadania imienia szko-
le. Œwiêto Patrona rozpoczê³a
msza w Koœciele Parafialnym pw.
Narodzenia NMP. PóŸniej, w sku-
pieniu i z du¿ym zainteresowa-
niem, nauczyciele i uczniowie
wys³uchali programu poetycko-
muzycznego pt. „To co prze¿y³o
jedno pokolenie, drugie przera-
bia w sercu i w pamiêci”. Nieste-
ty, z przyczyn osobistych, nie
pojawi³a siê w szkole, córka Pa-
trona, pani Krystyna Wêglowska-
Kalinka.

A.P.

23.04.1941 r.

Dzisiaj prze¿y³em straszny dzieñ. Moi uczniowie tak¿e.

Na lekcji jêzyka niemieckiego, którego uczê, aresztowano mnie. Dzieci

z VI klasy by³y wystraszone i zrozpaczone. Mnie te¿ nie by³o do œmiechu.

W pierwszej chwili pomyœla³em, ¿e nie maj¹ za co mnie aresztowaæ.

Dopiero, gdy bardziej siê zastanowi³em, wpad³em na tê przera¿aj¹c¹

myœl. W koñcu to ja za³o¿y³em w Sêdziszowie M³p. „Szare Szeregi”
i opiekowa³em siê nimi. Bojê siê o bezpieczeñstwo harcerzy, ale najbar-

dziej bojê siê o to, ¿e nasze „Szeregi” zaprzestan¹ dzia³ania. Pewnie

Niemcy bêd¹ chcieli wiedzieæ, kto by³ w tej organizacji. Ale ja nie zdradzê,

choæbym mia³ za sprawê oddaæ ¿ycie. Kto bêdzie pilnowa³, by wróg nie

dosta³ siê do serc naszych rodaków? Kto bêdzie walczy³ o wolnoœæ? Mar-

twiê siê te¿ o Felicjê i Krysiê. Jak one i sêdziszowskie harcerstwo poradzi

sobie beze mnie? Muszê te¿ zaprzestaæ pisania w moim dzienniku.

Teraz jadê do jakiegoœ obozu. Moi „towarzysze” mówi¹, ¿e jedziemy do

Dêbicy, ale nie s¹ tego pewni. S³ysza³em, ¿e niektórzy uciekaj¹ stamt¹d.

Mo¿e i mnie siê uda? A jeœli nie? To wszystko jest tak straszne i przera¿a-

j¹ce, ¿e a¿ niewiarygodne. Ach, co to bêdzie i najwa¿niejsze: czy prze¿yjê?
Napisała Edyta Świerad z kl.5b

Dzień patrona w Gmimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Sędziszowskiej

W dniu 17 maja
2013 r. w Gimnazjum
w Czarnej Sędzi-
szowskiej był obcho-
dzony Dzień Patrona.
W tym dniu do nasze-
go gimnazjum przy-
byli goście: ks. Ry-
szard Lis, ks. Jaro-
sław Stefański, ks.
Maciej Nowicki, Re-
nata Jasek, Joanna
Drozd, Irena Lewicka,
Jan Różański.

we³ II – Papie¿ Rodziny”. W trwa-
j¹cym Roku Wiary zwrócono
szczególn¹ uwagê na rolê rodzi-
ny w ¿yciu Koœcio³a, jako tê dro-
gê Koœcio³a, która spoœród wielu
dróg jest rol¹ pierwsz¹ i najwa¿-
niejsz¹. St¹d, materia³ konkurso-
wy, który przygotowa³ ksi¹dz pro-
boszcz naszej parafii Edward
Brzana, sk³ada³ siê z:
�Adhortacji Apostolskiej Fami-

liaris Consortio Ojca Œwiête-
go Jana Paw³a II

�Listu do dzieci Ojca Œwiêtego
Jana Paw³a II w Roku Rodziny

�Listu do Rodzin Ojca Œwiête-
go Jana Paw³a II z okazji Roku
Rodziny 1994

�S³ownika podstawowych in-
formacji o Janie Pawle II

�Kalendarium ¿ycia Karola
Wojty³y

�Kalendarium pontyfikatu
Jana Paw³a II

�Pielgrzymek Jana Paw³a II do
Polski.

W tegorocznym konkursie
wziêli udzia³ przedstawiciele
z 4 gimnazjów z naszego deka-
natu:
�GM Sêdziszów M³p. – Zuzan-

na Maroñ, Adrianna Œwiêtoñ
�GM Kamionka – Weronika

Drozd, Przemys³aw Kwaœnik
�GM Iwierzyce – Joanna Jawo-

rek, Barbara Piêta
�GM Czarna Sêdziszowska –

Anna Sado, Monika Cyzio.
Wszystkich goœci i uczestników

powita³ dyrektor Andrzej Œwie-
rad. Fina³ konkursu by³ przepro-
wadzany na wzór telewizyjnego
turnieju „1 z 10”. Uczestnicy wy-
kazali siê du¿¹ wiedz¹ a najlep-
sze rezultaty osi¹gnêli;
1. Monika Cyzio kl. II a – GM

Czarna
2. Anna Sado kl. I c – GM Czarna
3. Joanna Jaworek kl. II – GM

Iwierzyce.
Dla wszystkich uczestników zo-

sta³y przygotowane nagrody i pa-
mi¹tkowe dyplomy. W przygoto-
wanie konkursu zaanga¿owani
byli uczniowie i nauczyciele gim-
nazjum a g³ównym koordynato-
rem dzia³añ i zarazem prowadz¹-
cym by³ ks. Edward Brzana.

Konkurs wprowadzi³ wszyst-
kich uczestników uroczystoœci,
zarówno odpowiadaj¹cych, jak
równie¿ ogl¹daj¹cych w klimat
¿ycia Wielkiego Polaka – Piotra
naszych czasów.

Mamy nadziejê, ¿e wpajana
przez ksiêdza Proboszcza, w taki
sposób nauka naszego Rodaka,
pozostanie g³êboko we wszyst-
kich sercach.

Finaliści konkursu „Jan Paweł II – Papież Rodziny” z organizatorami i zaproszonymi gośćmi.
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By³ taki ktoœ, kto zostawi³ znaki.

S³owa, które ci¹gle rosn¹ w si³ê.

Czasem warto siê zastanowiæ…

pomyœleæ przez chwilê…

Siedem lat temu sêdziszowska
„Trójka” przyjê³a imiê Jana Paw-
³a II. Przyjmuj¹c imiê Patrona,
staliœmy siê czêœci¹ wielkiej Ro-
dziny Szkó³ Jana Paw³a II, która
co roku w naszej ojczyŸnie po-
wiêksza siê. Dlaczego?... Dlate-
go, ¿e m³odzi ludzie potrzebuj¹
autorytetów, a Jan Pawe³ II by³,
i nadal jest, jedn¹ z niewielu po-
staci, które potrafi¹ odpowie-
dzieæ na wiele trudnych pytañ
dotycz¹cych tego jak ¿yæ, jak
rozumieæ otaczaj¹cy œwiat, po-
zostawi³ nam wiele wskazówek –
drogowskazów – okreœlaj¹cych,
w któr¹ stronê pójœæ, jak¹ dro-
gê wybraæ...

Dzieñ Patrona, to najwiêksze
œwiêto naszej szko³y. Co roku ob-
chodzimy je w okolicy 18. maja
– dnia urodzin naszego znako-
mitego Patrona – Rodaka. Rów-
nie¿ tego roku, w pi¹tek
17. maja, uroczyst¹ atmosferê
wyczuwa³o siê zaraz po przekro-
czeniu progu naszej szko³y – de-
koracje, galowe stroje uczniów,
kwiaty i znicze pod tablic¹ pa-
mi¹tkow¹ i ogólnie panuj¹ca
podnios³a atmosfera…

O godzinie 8.15 w uporz¹dko-
wanym korowodzie, na czele
z pocztem sztandarowym,
szkoln¹ dru¿yn¹ Orl¹t, udaliœmy
siê do Koœcio³a Bo¿ego Mi³osier-
dzia, gdzie uczniowie z klasy IIIa
i IVb zaprezentowali refleksyjny
program artystyczny zatytu³owa-
ny: „Drogowskazy ¿ycia wed³ug
Jana Paw³a II”, przygotowany

Święto Patrona w Szkole Podstawowej nr 3
im. Jana Pawła II w Sędziszowie Młp.

pod kierunkiem Pani mgr Kry-
styny Bieniek i Pani mgr El¿bie-
ty Hulek.

Zgromadzeni w koœciele us³y-
szeli, ¿e: „Sumienie, to zmys³ od-
czytywania drogowskazów”,
a drogowskazy: wiara, nadzieja,
modlitwa, przebaczenie, praw-
da, mi³oœæ, szczêœcie – stanowi³y
element dekoracji. Pop³ynê³y
melodie i s³owa wielu piosenek,
m.in.: „Jak w uczniowskim zeszy-
cie”, „Na swej drodze anio³a za-
wsze mam”, „Kim jest ten cz³o-
wiek”, „Oratorium” – Piotra Ru-
bika oraz wzruszaj¹cy œpiew s³ów
Bu³ata Okud¿awy „Modlitwa”
w wykonaniu szóstoklasistki Ane-
ty, przy akompaniamencie gitary
Pana mgr £ukasza Dumary. Cyto-
wano wiele s³ów b³ogos³awione-
go Jana Paw³a II, miêdzy innymi
te, ¿e „Cz³owiek nie jest wielki
przez to, co posiada, lecz przez

to jak umie siê dzieliæ...”, oraz s³o-
wa kierowane przez Wielkiego
Polaka do nauczycieli. Jan Pa-
we³ II przemawia³ do narodów
w ró¿nych jêzykach. W progra-
mie zaprezentowano modlitwê
„Ojcze nasz” w jêzyku polskim,
angielskim oraz po ³acinie. M³o-
dzi aktorzy mówili: „Pamiêtajmy,
¿e nie ¿yjemy na tym œwiecie sami,
tylko ¿ycie poœwiêcone innym
warte jest prze¿ycia.” Na koniec
odœpiewano ulubion¹ pieœñ Jana
Paw³a II „Barkê”.

W drugiej czêœci uroczystoœci,
modliliœmy siê podczas Mszy
Œwiêtej celebrowanej przez ksiê-
dza Andrzeja, w intencji ucz-
niów szko³y, grona pedagogicz-
nego, pracowników oraz rodzi-
ców.

To nie koniec obchodów Œwiê-
ta Patrona Szko³y. Po powrocie
z koœcio³a i spo¿yciu obiadu, kla-

 Program „Drogowskazy życia wg Jana Pawła II” przedstawiony w kościele Miłosierdzia Bożego.

Pod Jubileuszowym Krzyżem na Podlasku.

sy starsze wraz z nauczycielami
uda³y siê na autokarowo-piesz¹
pielgrzymkê do Krzy¿a Milenij-
nego znajduj¹cego siê na Pod-
lasku. Ze wzgórza, na którym
wzniesiono krzy¿, rozci¹gaj¹ siê
piêkne widoki na pobliskie oko-
lice, którymi mo¿na by³o zachwy-
ciæ swoj¹ duszê. Znajduj¹ siê
tam równie¿ stacje Drogi Krzy-
¿owej. Podczas pielgrzymki by³
czas na chwilê zadumy, wspo-
mnieñ i osobistej modlitwy. Po-
goda nam sprzyja³a, by³o ciep³o
i s³onecznie.

Dzieñ Patrona Szko³y by³ tak
wyj¹tkowy, jak g³ówny bohater
tego pozytywnego „zamieszania”
– Jan Pawe³ II. Kolejny raz prze-
konaliœmy siê, ¿e emocje zwi¹za-
ne z Jego osob¹ nie stygn¹, lecz
powoduj¹ wzruszenie i sk³aniaj¹
do refleksji.

E. Hulek, K. Bieniek
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Teatralny Autograf

Miejsko-Gminny Oœrodek
Kultury w Sêdziszowie Ma³opol-
skim corocznie organizuje, w ra-
mach Dni Sêdziszowa, Przegl¹d
Amatorskich Zespo³ów Teatral-
nych „Teatralny Autograf”.
W tym roku odby³ siê on 6 czerw-
ca 2013 r. By³a to ju¿ siódma
edycja przegl¹du.

Nie ma on charakteru kon-
kursu, jednak powo³ana zosta³a
komisja artystyczna, w sk³ad któ-
rej weszli:
Szczyrek Ma³gorzata – (rodowi-
ta sêdziszowianka, wieloletnia
aktorka Teatru Maska-Kacpe-
rek, obecnie aktorka Teatru
„Sceny Propozycji” Pana Janu-
sza Pokrywki),
Bogus³aw Froñ – (aktor, re¿yser
– przewodnicz¹cy komisji)
prof. UR Janusz Pokrywka – (po-
mys³odawca „Teatralnego Auto-
grafu”, wyk³adowca Uniwersyte-
tu Rzeszowskiego, twórca Teatru
„Scena Propozycji”, re¿yser, sce-
nograf wspó³pracuj¹cy z wieloma
teatrami w kraju).

Cz³onkowie komisji, artyœci
z d³ugoletnim sta¿em artystycz-
nym, zapewnili m³odym aktorom
i ich opiekunom specjalistyczne
konsultacje z zakresu sztuki te-
atralnej.

W tym roku w przegl¹dzie wziê-
³o udzia³ siedem grup teatral-
nych:
1. Dzieciêcy Teatr „Sêdziszek”

z Miejsko-Gminnego Oœrodka
Kultury w Sêdziszowie M³p. ze
spektaklem „Szewczyk Dra-
tewka”. Autor tekstu: Janina
Poraziñska re¿. Ewa Zima.

2. Teatrzyk „Papierowy ksiê¿yc”
ze Szko³y Podstawowej
w Czudcu ze spektaklem „Baj-
ka o porach roku”. Autor tek-
stu: Urszula Piotrowska, re¿.
Ma³gorzata P³atek.

3. Teatrzyk „Kleksik” z Gminne-
go Oœrodka Kultury i Biblio-
teki w Niwiskach ze spekta-
klem „Królewicz szuka ¿ony”.
Autor tekstu nieznany, re¿.
Ewa Kubik.

4. „Teatr bez nazwy” ze Szko³y
Podstawowej w Markuszowej
ze spektaklem „Historia Syzy-
fa – wykonanie podwórkowe”.
Autor tekstu i re¿. Dorota Kut,
Beata Klimkowska.

5. Teatr „PARADYZ” z Gimna-
zjum Nr 10 w Rzeszowie ze
spektaklem „Paczka”. Autor

Dni Sędziszowa Małopolskiego 2013
tekstu i re¿. Zofia Paczeœniak.

6. Teatr „M.D.K. czyli M³ode
Dzielne Kuropatwy” z M³o-
dzie¿owego Domu Kultury
w Rzeszowie ze spektaklem
„Ptam”. Autor tekstu: Krysty-
na Mi³obêdzka, re¿. Monika
Adamiec.

7. Zespó³ Teatralny z Gimnazjum
w Sêdziszowie M³p. ze spekta-
klem „Sumienie” – na podsta-
wie dramatu „Niemcy” – (fr.-
akt I) Leona Kruczkowskiego,
re¿. Wioletta Pluta.
Komisja omówi³a szczegó³owo

spektakle, podkreœlaj¹c walory
ka¿dej grupy teatralnej oraz
udzieli³a wskazówek, jakie ewen-
tualne zmiany, nale¿a³oby wnieœæ
do spektakli.

Jak w podsumowaniu tego-
rocznej edycji „Teatralnego Au-
tografu” stwierdzili cz³onkowie
komisji: Teatr, to dziedzina sztuki

skupiaj¹ca jak w soczewce umiejêt-

noœæ ³¹czenia ró¿nych, jak¿e innych

w formie wyrazu dyscyplin artystycz-

nych. W naszym, komisji, rozumie-

niu teatru dzieciêcego i m³odzie¿owe-

go, prowadz¹cy instruktor-re¿yser-

nauczyciel powinien w pierwszej ko-

lejnoœci zwracaæ uwagê na s³owo,

czyli dobór tekstu tak, by mówi¹cy

m³ody aktor wiedzia³ o czym mówi

oraz jak mówi (dykcja, interpretacja).

Podstawowa wiedza warsztatowa jest

zatem niezbêdna do prowadzenia

jak¿e trudnych zajêæ teatralnych

z dzieæmi i m³odzie¿¹.

Organizatorów szczególnie
cieszy fakt, ¿e w tym roku w prze-
gl¹dzie wziê³o udzia³ dwie grupy
teatralne z Sêdziszowa, co œwiad-
czy o odradzaniu siê ruchu te-
atralnego na naszym terenie.

Wieczorem dla mi³oœników
teatru z Sêdziszowa M³p. wyst¹-
pili aktorzy Teatru im. Wandy
Siemaszkowej z Rzeszowa w sztu-
ce „Old love”.

Bieg Sędzisza

Kolejn¹ imprez¹ Dni Sêdziszo-
wa by³ IX Uliczny Bieg Sêdzisza,
który odby³ siê w pi¹tek, 7. czerw-
ca. W biegu tym, rozegranym na
ulicach wokó³ sêdziszowskiego
rynku, rywalizowa³o – na ró¿-
nych dystansach, przy sprzyjaj¹-
cej aurze, licznej widowni i mi³ej
sportowej atmosferze – 187 za-
wodników. Najliczniej obsadzo-
na by³a kategoria ch³opców kl.
III-IV w której wyst¹pi³o 71
uczestników.

Puchary i nagrody dla zwy-
ciêzców wrêcza³a Pani El¿bieta
Œwiniuch – Zastêpca Burmi-
strza.

Wyniki

w poszczególnych kategoriach.

Kategoria dziewczęta, SP klasy I-II 

1. Wiktoria Grębosz – SP Nr 3 Sędziszów Młp.

2. Dominika Ziobro – SP Nr 2 Sędziszów Młp.

3. Izabela Trojan – SP Krzywa

Kategoria chłopcy, SP klasy I-II 

1. Kacper Przydział – SP Boreczek 

2. Filip Wilczyński – SP Borek Wielki

3. Kamil Drąg – SP Nr 3 Sędziszów Młp.

Kategoria dziewczęta, SP klasy III-IV 

1. Julia Ochał – SP Czarna Sędz.

2. Kornelia Kubik – SP Boreczek

3. Andżelika Sado – SP Borek Wielki

Kategoria chłopcy, SP klasy III-IV 

1. Jakub Bednarz – SP Klęczany

2. Adrian Grębosz – SP Nr 3 Sędziszów Młp.

3. Michał Rogala – SP Krzywa

Kategoria dziewczęta, SP klasy V-VI 

1. Emilia Czapka – SP Nr 2 Sędziszów Młp.

2. Katarzyna Charchut – SP Szkodna

3. Katarzyna Przydział – SP Boreczek

Kategoria chłopcy, SP klasy V-VI 

1. Jakub Przydział – SP Wolica Piaskowa

2. Marek Brzuszek– SP Nr 3 Sędziszów Młp.

3. Filip Ignaś – SP Nr 2 Sędziszów Młp.

Kategoria dziewczęta – gimnazja

1. Dagmara Krzywdzik – Gimnazjum Czarna Sędz.

2. Wioletta Róg – Gimnazjum Zagorzyce

3. Barbara Kaznecka – Gimnazjum Czarna Sędz.

Kategoria chłopcy – gimnazja

1. Patryk Stokłosa – Gimnazjum Sędziszów Młp.

2. Bartek Toś – Gimnazjum Iwierzyce

3. Ksawery Czapor – Gimnazjum Czarna Sędz.

Kategoria OPEN kobiety

1. Danuta Zatorska – Ropczyce

2. Renata Skomra – Krzywa

3. Marzena Róg – Ropczyce

Kategoria OPEN mężczyźni

1. Damian Kłósek – Zagorzyce

2. Józef Kubik – Sędziszów Młp.

3. Patryk Stokłosa – Gimnazjum Sędziszów Młp.

Zawody wędkarskie

W niedzielê, 9 czerwca 2013 r.,
wczesnym rankiem, odby³y siê za-
wody sp³awikowo-gruntowe
o Puchar Sêdziszowa, zorgani-
zowane przez ko³o PZW Amur
w Sêdziszowie M³p. Aren¹ zma-
gañ wêdkarzy by³ zalew w Ka-
mionce. Nagrody zwyciêzcom,
podczas festynu, wrêczy³ Prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej w Sê-
dziszowie Ma³opolskim Tadeusz
Hulek.

Zwyciê¿y³ Mariusz KoŸlik,
przed Wies³awem Skarbkiem
oraz Bogus³awem Balawende-
rem. Triumfator z³owi³ ponad
5 kilogramów ryb.

Wybory Miss

W sobotê, 8 czerwca 2013 r.,
odby³a siê kolejna edycja kon-
kursu „Miss Sêdziszowa”. W tym
roku do rywalizacji o miano naj-
piêkniejszej sêdziszowianki zg³o-
si³o siê 7 dziewcz¹t w wieku 16-
17 lat. Podczas sobotniej impre-
zy dziewczêta zaprezentowa³y siê
widowni trzykrotnie: w strojach
sportowych, w sukniach œlub-
nych z salonu sukni „MP Styl”
pani Marii £agowskiej z Ropczyc
oraz w sukniach galowych. Po-
nadto kandydatki wyst¹pi³y
w trzech filmach, zrealizowa-
nych przez TV Sêdziszów.

Pomiêdzy kolejnymi prezenta-
cjami kandydatek za scenie wy-
st¹pi³a wokalistka Magdalena
Bia³orucka oraz Zespó³ Tanecz-
ny „Blues”.

Komisja, po burzliwych obra-
dach, postanowi³a przyznaæ tytu³

 Najlepsze zawodniczki w kategorii klas V-VI szkół podstawowych.
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II vice-Miss Sêdziszowa M³p. –
Edycie ̄ urowicz (LO Sêdziszów
M³p.), I vice-Miss Sêdziszowa
M³p. – Klaudii Sapecie (Gimna-
zjum Sêdziszów M³p.).

Miss Sêdziszowa 2013 r. zosta-
³a kandydatka z numerem 6 –
Monika Zagaja.

Zgromadzona w sali widowi-
skowej MGOK publicznoœæ, po-
stanowi³a uhonorowaæ swoim
tytu³em Joannê Drozd (ZS Agro-
Technicznych w Ropczycach).

Organizacjê konkursu wspar-
li hojni sponsorzy:
�Ma³gorzata i Roman Orêziak-

Firma Handlowo- Us³ugowa -
„AZ” ul. Jana Paw³a II 7,sklep
firmowy „Bielenda”

�Ludowy Klub JeŸdziecki „Za-
bajka” – G³ogów M³p.

�Firma „Mazak” – przedstawi-
ciel sieci Plus w Sêdziszowie
i Ropczycach

�Zak³ad Fryzjerski pani Ewy Bi-
zon ul. Jana Paw³a II 1 i Space-
rowa 7 w Sêdziszowie M³p

�Firma „Filipek” Hurt-Detal –
Sêdziszów M³p – zestawy ko-
smetyków

�Dorota Bieœ – sklep „Progres”
– Rynek 11 w Sêdziszowie M³p.

�PAESA – firma kosmetyczna
�„House of English” – szko³a

jêzyka angielskiego w Ropczy-
cach i w Sêdziszowie M³p

�Maria £agowska – „MP- Styl”
salon sukni œlubnych Koœciusz-
ki 10 Ropczyce.

Gwiazda tegorocznych Dni Sędziszowa BLUE CAFE.

Na scenie Zespół Tańca Estradowego „Blues”.

Uczestniczki tegorocznych wyborów Miss. W środku Miss Sędziszowa 2013 Monika Zagaja.

Festyn

W niedzielê 9 czerwca br. fe-
stynem „Sêdziszów da siê lubiæ”
na stadionie Lechii zakoñczono
coroczne obchody Dni Sêdzi-
szowa M³p.

Na scenie zaprezentowa³y siê
dziewczêta, które dzieñ wczeœniej
uczestniczy³y w wyborach Miss,
zespo³y „Blues” i „Rochy”. Dla
najm³odszych przygotowano
dmuchane zje¿d¿alnie oraz zaba-
wy z firm¹ „Fantazja” z Rzeszowa.

Gwiazd¹ festynu by³ zespó³
Blue Cafe, który w trakcie pó³-

toragodzinnego koncertu obok
nowych piosenek wykona³ zna-
ne przeboje, a wokalistka Domi-
nika Gawêda by³a pe³na uzna-
nia dla œwietnie bawi¹cej siê pu-
blicznoœci.

Przed Blue Cafe wyst¹pi³ sê-
dziszowski zespó³ £agodna Pian-
ka, który niedawno wyda³ swoj¹
debiutanck¹ p³ytê, ciep³o przy-
jêt¹ w bran¿y. Festyn zakoñczy³
koncert zespo³u Revolution
i efektowny pokaz sztucznych
ogni.

(-)
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Goœcie z Turcji przylecieli sa-
molotem do Warszawy, sk¹d de-
legacja z naszej szko³y przewio-
z³a ich busem do Góry Ropczyc-
kiej. Po zakwaterowaniu w go-
œcinnym ZajeŸdzie Pod Gór¹
w Górze Ropczyckiej i zjedzeniu
kolacji udali siê na spoczynek,
gdy¿ byli bardzo zmêczeni ca³o-
dniow¹ podró¿¹.

Na drugi dzieñ, po œniadaniu,
udali siê do Szko³y w Górze Rop-
czyckiej, aby uczestniczyæ
w II Czerwcówce w Buczynie –
Gminnym Forum Samorz¹dów
Uczniowskich Szkó³ Podstawo-
wych. Podczas wycieczki po Bu-
czynie nawi¹za³y siê pierwsze
przyjaŸnie, które zaowocowa³y
wymian¹ adresów e-mailowych i
obietnic¹ czêstych korespon-
dencji. Dzieci przypad³y sobie do
gustu i bardzo siê polubi³y,
o czym œwiadczy ich zachowanie
na wieczornej dyskotece. Co to
by³a za radoœæ ze wspólnych tañ-
ców i zabaw pod kierunkiem za-
proszonego wodzireja – pani,
która z wielkim talentem popro-
wadzi³a dyskotekê. Zaanga¿owali
siê wszyscy, nikt nie sta³ z boku.

14 czerwca, w pi¹tek, po œnia-
daniu goœcie zwiedzili szko³ê,
a potem udali siê z wizyt¹ do Urzê-
du Miejskiego w Sêdziszowie
M³p., aby spotkaæ siê z Panem
Burmistrzem Kazimierzem Kie³-
bem, Zastêpc¹ Burmistrza El¿-
biet¹ Œwiniuch i Sekretarzem
Gminy Janem Maroniem. Zosta-
li mi³o przyjêci i obdarowani s³o-
dyczami i upominkami. Po obie-
dzie pojechali do Rzeszowa i £añ-

Europejskie Partnerstwo Szkół

Sair Mehmet Emin Yurdakul Primary School zTurcji
z wizytą w Szkole Podstawowej w Górze Ropczyckiej
W dniach 12-17 czerwca 2013 r., Szkoła Podstawowa w Górze Ropczyckiej gościła 13 uczniów
i dwie nauczycielki ze szkoły w Stambule, współrealizatorów wspólnego, unijnego projek-
tu pt. „Poznawanie Europy”, w ramach programu eTwinning, realizowanego przez obie
placówki dzięki współpracy koordynatorów : Olgi Różańskiej i Yasemin Eldem. To ich wspólne
działania doprowadziły do partnerstwa obu szkół, zawarcia przyjaźni i odwiedzin.

cuta, który zwiedzali z wielkim
zainteresowaniem i podziwem.
Chocia¿ u siebie, w Stambule,
maj¹ wiele piêknych zabytków, to
Zamek w £añcucie zrobi³ na nich
wielkie wra¿enie. Z kolei wszyscy
udali siê na lody, przy których
rozmawiali po angielsku na inte-
resuj¹ce ich tematy.

W sobotê, 15 czerwca, w go-
dzinach rannych grupa uczniów
z Turcji, wraz z opiekunami oraz
nauczycielami ze Szko³y w Gó-
rze Ropczyckiej, wybrali siê do
Krakowa. Po drodze wst¹pili do
Wieliczki, aby zwiedziæ kopalniê
soli. To niezwyk³e miejsce bar-
dzo siê im spodoba³o, bo jak¿e-
by inaczej. W Krakowie zwiedzi-
li Koœció³ Mariacki, zrobili zaku-
py w Sukiennicach i zjedli obiad,
po którym udali siê na spacer
urokliwymi, krakowskimi ulicz-
kami. W godzinach wieczornych
byli ju¿ z powrotem, zd¹¿yli jesz-
cze spotkaæ siê z kolegami i ko-

le¿ankami z Góry Ropczyckiej,
aby podzieliæ siê wra¿eniami
i pojeŸdziæ na rowerach.

W niedzielê goœcie wyjechali
do Warszawy, aby j¹ zwiedziæ
i na drugi dzieñ udaæ siê w pod-
ró¿ powrotn¹ do Stambu³u. Ich
pragnieniem, od samego po-
cz¹tku pobytu w Polsce, by³o
poznanie Warszawy, jednego
z najwiêkszych polskich miast.

Pa³ac w Wilanowie bardzo siê
wszystkim spodoba³. Zgroma-
dzone w nim eksponaty zrobi³y
na ogl¹daj¹cych du¿e wra¿enie.
Piêkne komnaty, wyposa¿one
w zabytkowe meble, ¿yrandole
i portrety przykuwa³y wzrok.
Obiekt jest piêknie odnowiony
i zadbany. Po obejrzeniu pa³acu
wszyscy udali siê do parku. Naj-
bardziej spodoba³ siê goœciom
ogród ró¿any, p³ywaj¹ce po sta-
wie ³ódki i dzikie kaczki, które
mo¿na karmiæ. Nastêpnie udali
siê do Warszawy, na Plac Zam-

kowy, podziwiali Zamek Królew-
ski, Kolumnê Zygmunta, Stare
Miasto, wraz z Rynkiem. Byli pod
Grobem Nieznanego ̄ o³nierza,
gdzie ¿o³nierze w mundurach
i postawie na bacznoœæ wygl¹da-
li godnie. Dzieciom zaimpono-
wa³a olbrzymia fontanna, znaj-
duj¹ca siê nieco dalej, w Ogro-
dzie Saskim i du¿o kwiatowych
rabatek. Pod Kolumn¹ Zygmun-
ta by³ moment na wspólne, pa-
mi¹tkowe zdjêcie.

Rynek by³ ciekawy architek-
tonicznie. Stare, zabytkowe ka-
mieniczki, chocia¿ piêkne, znaj-
duj¹ siê w nienajlepszym stanie.
Dzieci na to nie zwraca³y uwa-
gi, tylko przygl¹da³y siê raczej
zaprzê¿onym do doro¿ek ko-
niom, i karmi³y liczne w tym
miejscu go³êbie. Zrobi³y kolej-
ne zakupy i z lodami w rêku
uda³y siê do autobusu. Po dro-
dze zauwa¿y³y jeszcze delegacjê
dyplomatów japoñskich, którzy
przyjechali z wizyt¹ do naszego
kraju. Autokarem podjechali
do hotelu, gdzie zmêczeni, lecz
zadowoleni udali siê na zas³u-
¿ony odpoczynek.

 17 czerwca, po œniadaniu,
podjechali do supermarketu na
ostatnie zakupy, po czym udali
siê ju¿ na lotnisko Okêcie. Po¿e-
gnaniom nie by³o koñca. Dzie-
ciom bardzo siê w Polsce podo-
ba³o i zapewnia³y, ¿e chêtnie przy-
jad¹ jeszcze raz. Na razie posta-
nowi³y kontaktowaæ siê z polski-
mi kolegami przez Internet.

 Cieszy fakt, ¿e goœcie byli za-
dowoleni z pobytu, wa¿ne, ¿e

Goście z Turcji przed ratuszem z gospodarzami naszej gminy.

�W³aœcicielka Zajazdu Pod Gór¹ w Górze Ropczyckiej Pani Beata War-
cho³

�Proboszcz Parafii Góra Ropczycka Ksi¹dz Julian Jarz¹b
�Burmistrz Sêdziszowa M³p. Pan Kazimierz Kie³b
�Prezes Gospodarstwa Rolnego w Górze Ropczyckiej Pani Franciszka

Bogdan
�Dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki Urzêdu Marsza³kow-

skiego Województwa Podkarpackiego Pan Jaros³aw Reczek
�Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Sêdziszowie M³p., So³tys Góry

Ropczyckiej Pan Stanis³aw Bochenek
�Dyrektor Wydzia³u Rolnictwa, Leœnictwa i Ochrony Œrodowiska Sta-

rostwa Powiatowego w Ropczycach, Prezes UKS Korona Góra Rop-
czycka Pan Alfred Ku³ak

�Zarz¹d Ko³a £owieckiego Ziemia Ropczycka
�Prezes Gminnej Spó³dzielni w Sêdziszowie M³p. Pan Janusz Baran
�Dyrektor Muzeum – Zamku w £añcucie Pan Wit Karol Wojtowicz
�W³aœciciel Firmy IT CREATOR w Górze Ropczyckiej Pan Dariusz Wie-

lopolski
�Dyrektor i pracownicy Miejsko – Gminnego Oœrodka Kultury w Sê-

dziszowie M³p.
�Rada Rodziców Zespo³u Szkó³ w Górze Ropczyckiej
�W³aœciciel Foto Centrum w Sêdziszowie M³p. Pan Ryszard Cio³kosz
�Pan Jacek G³ód - Firma Produkcyjno-Us³ugowo-Handlowa w Sêdziszo-

wie M³p.
�Dyrektor Zespo³u Szkó³ w Wolicy Piaskowej Pan Janusz Barciñski
�Nauczyciele i Pracownicy Szko³y i Przedszkola w Górze Ropczyckiej.

Aby wizyta naszych przyjaciół z Turcji była jak najbardziej owocna, wsparli nas różnoraką pomocą:
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wizyta przebieg³a bezpiecznie
i sprawi³a wszystkim tak wiele ra-
doœci. Wspólnie spêdzony czas,
wycieczki, gry i zabawy sprzyja³y
skutecznemu osi¹gniêciu pod-
stawowych celów i za³o¿eñ pro-
jektu: pog³êbieniu wiedzy
uczniów, wzmocnieniu ju¿ na-
wi¹zanych relacji, kszta³towaniu
postaw tolerancji, poszerzeniu
kompetencji jêzykowych.

Wizyta tureckich przyjació³
przynios³a nam mnóstwo nieza-
pomnianych wra¿eñ, cudowne
wspomnienia, wiele zawi¹zanych
znajomoœci, a przede wszystkim
œwiadomoœæ, ¿e oto poznaliœmy
now¹ kulturê, a jej przedstawi-
ciele, to wspaniali ludzie, którzy
tak naprawdê nie ró¿ni¹ siê od
nas, choæ dziel¹ nas bariery geo-
graficzne, religijne czy kulturo-
we. Przyjechali do nas z Turcji –
kraju, le¿¹cego na pograniczu
Europy i Azji, niezwykle barwne-
go i ró¿norodnego pod wzglê-
dem kulturowym. Cieszy wiêc
fakt, ¿e mo¿emy razem siê bawiæ,
rozmawiaæ i spêdzaæ ciekawie
czas. Zapewniali, ¿e mieszkamy w
piêknym, bardzo malowniczym
miejscu Polski, w którym panuje
spokój i czyste powietrze; mamy
mo¿liwoœæ obcowania z przyrod¹
na co dzieñ, piêkn¹ kultur¹,
mamy cudowny folklor, zwyczaje
i tradycje. A Polacy, wed³ug nich,
to wspaniali, dobrzy, goœcinni lu-
dzie. Zostali obdarowani przez
nas serdecznoœci¹, ale te¿ goœcin-
noœci¹, upominkami, pami¹tka-
mi, materia³ami reklamowymi,
wyrobem specjalnym – s³odycza-
mi w rêcznie wykonanych tub-
kach i fotografiami w rêcznie wy-
konanych, stylowych ramkach,
które po raz kolejny wykona³a
Pani Dorota Batory, a tak¿e cu-
downym polskim folklorem
w wykonaniu uczniów naszej
szko³y, przygotowanych przez
Pani¹ Renatê Pypeæ.

W programie eTwinning Szko-
³a Podstawowa w Górze Rop-
czyckiej uczestniczy od 2010
roku, a czerwiec 2013 r. by³ dla
uczniów tej placówki, ju¿ po raz
trzeci, miesi¹cem spotkañ miê-
dzynarodowych. Wierzymy, ¿e
Panie: Yasemin i Fatma oraz
uczennice : Elif, Elif Aleyna,
Oyku Sude, Eylul, Ceren, Sezin,
Irem i uczniowie: Ismail Can,
Haci Mustafa, dwóch Sametów,
Ertugrul i Omer zostali nowymi
ambasadorami piêkna naszej
sêdziszowskiej Ziemi, polskiej
kultury i goœcinnoœci.

Bożena Wiktor

Leśne opowieści
Już po raz piąty w Szkole Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej odbył się finał gminnego
konkursu „Leśne opowieści”. Konkurs jak co roku honorowym patronatem objął burmistrz
Sędziszowa Małopolskiego Pan Kazimierz Kiełb.

Laureaci konkursu wraz z organizatorami.

Uczestnikami imprezy byli
mieszkañcy miasta i gminy Sê-
dziszów Ma³opolski. Program
artystyczny otworzy³ wystêp Ze-
spo³u ze Stropkovcan (S³ow-
cja).Nastêpnie na scenie pre-
zentowa³y siê dzieci z Przed-
szkola nr1i nr 2 w Sêdziszowie

Jury konkursowe przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

Konkurs plastyczny – przedszkola i oddziały zerowe przy szkołach podstawowych:

I – Amelia Bieszczad – PP nr 2 Sędziszów Młp.

II – Kinga Szpara – PP nr 1 Sędziszów Młp.

III – Martyna Kłusek – ZS Góra Ropcz.

Wyróżnienie – Mikołaj Przypek – Boreczek

Konkurs plastyczny – klasy I-III (I etap edukacyjny)

I – Bezara Kamil – SP Boreczek

II – Joanna Goraj – SP Czarna Sędz.

III – Marcelina Patro – SP Kawęczyn

Wyróżnienia – Paulina Broda – SP Szkodna, Hubert Kmieć – SP 2 Sędziszów Młp., Kamila Róg

– SP Zagorzyce Grn., Gabriela Saj – SP Wolica Piaskowa

Konkurs plastyczny – klasy IV-VI (II etap edukacyjny)

I – Anna Drelich – SP Czarna

II – Marta Kopacz – SP Czarna

III – Agnieszka Mech – SP Krzywa

Wyróżnienia – Aneta Walczyk – SPZagorzyce Dln.,

Justyna Stefaniuk – SP Kawęczyn

Konkurs literacki – klasy IV-VI (II etap edukacyjny)

I – Katarzyna Strzępek za wiersz „Leśne opowieści” – SP 2 Sędziszów Młp.

II – Aneta Walczyk za wiersz „Las” – SP w Zagorzycach Dln.

III – Kamil Pięta za wiersz „Las pod białą pierzynką” – SP Wolica Piaskowa

Wyróżnienia – Benedykt Baljon za wiersz „Przyroda wiosną” – SP Zagorzyce Dln., Dominik

Wnęk za wiersz „Wspomnienia” – SP Wolica Piaskowa, Joanna Guzy za wiersz „Z przyrodą

za pan brat” – SP Czarna Sędz.

Uczestnicy szkó³ podstawo-
wych i przedszkoli naszej gminy
nades³ali 150 prac plastycznych
i 30 prac literackich.

Na uroczystoœci oprócz Pana
Burmistrza byli obecni: Prezes
Zarz¹du Okrêgu PZ£ w Rzeszo-
wie Pan Zdzis³aw Siewierski, rad-
ny Rady Miejskiej w Sêdziszowie
M³p. Pan Jan Ró¿añski, specjali-
sta ds. edukacji leœnej z Nadle-
œnictwa w G³ogowie M³p. Pan
Andrzej Stopa, dyrektor Szko³y
Podstawowej w Krzywej Pan S³a-
womir Skoczek.

Uroczystoœæ ta by³a tak¿e
okazj¹ do zaakcentowania miej-
sca cz³owieka w tak modnej dziœ
ekologii.

Serdecznie dziêkujemy wszyst-
kim uczestnikom konkursu,
opiekunom i zaproszonym go-
œciom.

Osiedlowe Inspiracje Kulturalne
W dniu 2.06.2013 r., na placu przy Orliku na Osiedlu Młodych,
został zorganizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Sędziszowie Młp. festyn promujący Lokalną Grupę Dzia-
łania „Partnerstwo 5 Gmin”.

go „Blues”, Kapela podwórko-
wa „Paka Sêdzisza”.

Na zakoñczenie odby³ siê kon-
cert piosenkarki Malwiny Kusior.

W trakcie imprezy przeprowa-
dzono rozgrywki sportowo-rekre-
acyjne dla mieszkañców oraz za-
bawy integracyjne dla dzieci. Do-
stêpne by³y równie¿ dla dzieci
zje¿d¿alnie, skokozabawy oraz
mo¿liwoœæ przejazdu na kucykach.

Imprezie towarzyszy³a degusta-
cja potraw regionalnych przygo-
towana przez Ko³a Gospodyñ Wiej-
skich ze Szkodnej i Bêdziemyœla.

M³p. W dalszej kolejnoœci wyst¹-
pili uczniowie ze Szko³y Podsta-
wowej Nr 3 W Sêdziszowie M³p.,
jak równie¿ zespo³y dzia³aj¹ce
przy Miejsko- Gminnym Oœrod-
ku Kultury w Sêdziszowie M³p
tj. Zespó³ Pieœni i Tañca „Ro-
chy”, Zespó³ Tañca Estradowe-
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W powiecie ropczycko-sêdzi-
szowskim trzy szko³y nosz¹ imiê
Marii Konopnickiej: w gminie
Iwierzyce – Publiczna Szko³a
Podstawowa w Bystrzycy, Pu-
bliczna Szko³a Podstawowa
w Olchowej, a w gminie Sêdziszów
Ma³opolski – Publiczna Szko³a
Podstawowa w Kawêczynie.

W kolejnych latach wymienio-
ne szko³y wspólnie oddaj¹ czeœæ
swojej Patronce, co roku w innej.
Uroczystoœci i konkursy odbywaj¹
siê pod koniec maja, kiedy przy-
pada rocznica jej urodzin. W tym
roku zmagania konkursowe prze-
prowadzono 27 maja w Szkole
Podstawowej w Kawêczynie.

Lubiana Patronka – wyrazi-
cielka idea³ów demokratycz-
nych, patriotycznych i spo³ecz-
nych, zna³a jêzyki obce, podró-
¿owa³a po wielu krajach euro-
pejskich, np.: Austrii, W³oszech,
Czechach, Francji, Szwajcarii,
Niemczech.

Gdyby ¿y³a w dzisiejszych cza-
sach, bardzo by siê cieszy³a
z mo¿liwoœci swobodnego prze-
mierzania po Europie. Ucznio-
wie z polskich szkó³ mog¹ bez
przeszkód realizowaæ swe marze-

Konkurs wiedzy
o życiu i twórczości Marii Konopnickiej

w Szkole Podstawowej w Kawęczynie

Laureaci konkursu

Dziêki temu projektowi bê-
dziemy realizowaæ przy wspó³-
pracy z Powiatowym Urzêdem
Pracy w Ropczycach, z Pedago-
giczn¹ Bibliotek¹ Wojewódzk¹ –
Filia w Sêdziszowie M³p., Liceum
Ogólnokszta³c¹cym w Sêdziszo-
wie M³p. oraz Firm¹ PRINCIPA-
TUS – poradni¹ ¿ywieniow¹,
w dniach 18-20 czerwca 2013
roku warsztaty dla kobiet – ma-
tek szukaj¹cych informacji o ak-

nia, poznaj¹c obyczaje i mowê
innych narodów.

Sam konkurs zosta³ poprze-
dzony programem artystycz-
nym, na który z³o¿y³y siê insceni-
zowane wiersze Marii Konopnic-
kiej, a tak¿e fakty z jej ¿ycia
i twórczoœci.

Przygotowali go uczniowie z kl.
IV, V, VI, w czym wspiera³a ich p.
Magdalena Czapka-Król. Dla
podkreœlenia znaczenia znajo-
moœci jêzyków obcych przez po-
etkê uczniowie ze Szko³y Podsta-

wowej w Kawêczynie przet³uma-
czyli na jêzyk angielski wiersz „Ste-
fek Burczymucha”, a nastêpnie
przygotowali jego inscenizacjê,
z wykorzystaniem pomys³owych
rekwizytów. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e
wy¿ej wymienione szko³y ju¿ od
oœmiu lat bior¹ udzia³ w konkur-
sie, którego treœci obejmuj¹ ¿ycie
i twórczoœæ Patronki.

Wokó³ jej dorobku twórczego
w du¿ym stopniu koncentruje siê
praca wychowawcza wymienio-
nych szkó³.

W roku bie¿¹cym pierwsze miej-
sce w Konkursie o ¿yciu i twór-
czoœci Marii Konopnickiej zajêli
uczniowie Szko³y Podstawowej
w Kawêczynie: Szymon Buka³a
i Adrian Kocur z kl. VI oraz Joan-
na ¯urek z kl. V. Przygotowywali
ich nauczyciele: p. Magdalena
Czapka-Król i p. Maria Wilczok,
a oceniali: p. Ma³gorzata Marek,
p. Agnieszka Koza i p. Agnieszka
Bratek. Ocen¹ objêto równie¿
prace plastyczne inspirowane
twórczoœci¹ Patronki.

Wykonali je uczniowie klas
I-III. W tym dziale pierwsz¹ loka-
tê przyznano Marcelinie Patro
uczennicy klasy III Szko³y Pod-
stawowej w Kawêczynie. Wyró¿-
nienie otrzyma³a jej kole¿anka
Weronika Blicharz. Wiersze
Marii Konopnickiej poznaj¹
dzieci od najm³odszych lat np.
œpiewaj¹c radosne piosenki: „Hu
hu ha, nasz zima z³a” lub „Jad¹,
jad¹ dzieci drog¹”. Starsi spoty-
kaj¹ siê, w szko³ach z innymi jej
utworami, wzruszaj¹cymi, pe³ny-
mi troski o losy cz³owieka oraz
umi³owania ka¿dego skrawka
ojczystej przyrody. S¹ to utwory
o treœci powa¿nej, s¹ i radosne,
zabawne, humorystyczne.

Konkursy oraz Dni Patrona
obchodzone w szko³ach, poœwiê-
cone autorce „Naszej szkapy”
staj¹ siê wiêc doskona³¹ okazj¹
do przypomnienia faktów z ¿y-
cia i dzia³alnoœci „pieœniarki
ludu”.

Tekst i zdjęcia:

Magdalena Czapka-Król

Pojedziemy w cudny kraj!

Tam gdzie Wis³a modra p³ynie,

Szumi¹ zbo¿a na równinie

(M. Konopnicka)

„Praca. Enter – Mama na rynku pracy”.
Biblioteka Publiczna w Sędziszowie Młp. bierze udział w pro-
jekcie „Praca.Enter. Biblioteka jako miejsce informacji o ryn-
ku pracy”, który realizowany jest przez Fundację Inicjatyw
Społeczno-Ekonomicznych w ramach Programu Rozwoju Bi-
bliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

tywnym poruszaniu siê po ryn-
ku pracy. Pierwszy dzieñ warsz-
tatów rozpoczniemy od szuka-
nia w³asnych mocnych i s³abych
stron – bêdziemy pracowaæ nad
odkrywaniem naszych zdolnoœci
i potencja³ów. W tym dniu spo-
tkamy siê równie¿ z Pani¹ Beat¹
za³o¿ycielk¹ Firmy PRINCIPA-
TUS-poradni ¿ywieniowej, któ-
ra opowie nam o swoich do-
œwiadczeniach zwi¹zanych z za-

k³adaniem firmy. W drugi dzieñ
warsztatów uczestniczki bêd¹
pracowaæ na komputerach.
Fundacja Inicjatyw Spo³eczno-
Ekonomicznych przygotowa³a
na swoim serwisie internetowym
praca-enter.pl narzêdzie, które-
go celem jest umo¿liwienie u¿yt-
kownikom lepszego poznania
swojego potencja³u zawodowe-
go. Na tym narzêdziu bêdziemy
pracowaæ. W tym dniu równie¿
odwiedzimy Bibliotekê Pedago-
giczn¹, gdzie zostanie przedsta-
wiona szeroka oferta edukacyj-
na dotycz¹ca rynku pracy. Trze-
ci dzieñ warsztatów poprowadzi
Pani Renata-Doradca Zawodo-

wy z PUP w Ropczycach, która
powie nam o tym jak aktywnie
poruszaæ siê po naszym lokal-
nym rynku pracy. Pomo¿e nam
napisaæ CV oraz list motywacyj-
ny, opowie nam o tym jak PUP
mo¿e nam pomóc w szukaniu
pracy. Warsztaty te na pewno
pomog¹ uczestnikom projektu
poznaæ ich zasoby i umiejêtno-
œci, Panie naucz¹ siê korzystaæ
z fajnie przygotowanego serwisu
praca-enter.pl, gdzie mo¿na zna-
leŸæ du¿o cennych informacji. Po
zakoñczeniu warsztatów ka¿da
uczestniczka bêdzie umia³a na-
pisaæ CV i list motywacyjny oraz
aktywnie poszukiwaæ pracy.
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Uczniowie obu szkó³ rywalizo-
wali w trzech formach: przed-
stawienie profilaktyczne, piosen-
ka profilaktyczna i konkurs wie-
dzy o uzale¿nieniach i sposo-
bach im przeciwdzia³ania. Celem
przedsiêwziêcia by³o podnosze-
nie œwiadomoœci m³odzie¿y na
temat negatywnych konsekwen-
cji wynikaj¹cych z u¿ywania
œrodków psychoaktywnych oraz
picia alkoholu; zaanga¿owanie
m³odzie¿y do dzia³añ profilak-
tycznych; promowanie zdrowe-
go stylu ¿ycia, a tak¿e wzbudze-
nie pozytywnych refleksji na te-
mat takich wartoœci jak przyjaŸñ,
¿ycie, zdrowie. Rywalizacjom
obu szkó³ przygl¹da³a siê spo-
³ecznoœæ uczniowska, która en-
tuzjastycznie oklaskiwa³a kolejne
dru¿yny, kibicuj¹c zarówno
przedstawicielom gimnazjum
gospodarzy jak i goœci. Jury
w sk³adzie: podkom. Dominika
Oleœ (przedstawiciel Komendy
Powiatowej Policji w Ropczy-
cach), p. Bogus³aw Œwider
(Przewodnicz¹cy Komisji Roz-
wi¹zywania Problemów Alkoho-
lowych w Sêdziszowie M³p) oraz
p. Jan Ró¿añski (cz³onek Komi-
sji Oœwiaty i Kultury Rady Miej-
skiej w Sêdziszowie M³p.) ocenia-

KOLORY ŻYCIA – używkom mówimy STOP
Dnia 29.05. odbył się gminny konkurs profilaktyczny pt. „KO-
LORY ŻYCIA – UŻYWKOM MÓWIMY STOP” z udziałem uczniów
z dwóch szkół: Gimnazjum im. Jana Pawła II z Czarnej Sędzi-
szowskiej i Gimnazjum im. por. Karola Chmiela z Zagorzyc
Górnych. Impreza odbyła się na terenie czarnieńskiego gim-
nazjum i obejmowała w sumie 37 uczestników.

³o profilaktyczny przekaz treœci,
zawartoœæ merytoryczn¹ oraz
kreatywnoœæ i oryginalnoœæ. Po-
mys³odawczyni¹ by³ szkolny pe-
dagog Jadwiga Rataj, któr¹ ak-
tywnie wspiera³y i pomaga³y
w przygotowaniach panie: Ma-
riola Drozd, Ma³gorzata Mytych
i Paulina Wiktor z Gimnazjum
z Czarnej Sêdziszowskiej oraz
Agnieszka Gwi¿d¿-Szpara i Anna
£agowska z Gimnazjum z Zago-
rzyc Górnych. Konkurs zosta³
wzbogacony wystêpem uczniow-
skiej grupy tanecznej Blackstyle

oraz monta¿em s³owno-muzycz-
nym. Podsumowania konkursu
dokona³ dyrektor Gimnazjum
w Czarnej Andrzej Œwierad, któ-
ry podziêkowa³ Paniom przygo-
towuj¹cym konkurs, goœciom
oraz pogratulowa³ wyst¹pieñ
wszystkim uczniom.

W kategorii: przedstawienie profilak-

tyczne:

I miejsce zdoby³o gimnazjum
z Czarnej Sêdziszowskiej w sk³a-
dzie: Bart³omiej Rogala, Dawid
Pondo, Beata Motyka, Marcin
Wiktor Zaj¹c, Ewa Basara, Syl-
wia Bizoñ, Jadwiga Szopa, Hele-
na Kozak, Przemys³aw Rzepa,
Jakub Œwiniuch, Maria Siwiec.

II miejsce Zagorzyce Górne
w sk³adzie: Karolina Rataj, Justy-
na ¯uczek, Damian Kujda, Arka-
diusz Ocha³, Monika Gawron,
Dawid Szczypta, Klaudia Char-
chut, Brygida Ziajor, Agata Galas.
W kategorii piosenka profilaktyczna:

I miejsce zajêli uczniowie z Gim-
nazjum z Zagorzyc Górnych
w sk³adzie: Ewelina Traciak,
Klaudia Traciak, Wioletta Róg,
And¿elika Pazdan, Gabriela Paz-
dan, Paulina Sierakowska, Alek-
sandra Charchut, Natalia
Chmiel
II miejsce uczniowie z Czarnej
Sêdziszowskiej: Anna Pszenicz-
na, Karolina Chmiel, Aleksandra
Œwiniuch, Dagmara Barnak,
Natalia Feret
W kategorii konkurs wiedzy:

I miejsce zajê³y uczennice: Pa-
mela Basara Gimnazjum Czar-
na Sêdziszowska oraz Iwona
Œwiêch Gimnazjum Zagorzyce
Górne

II miejsce Edyta Kubik Gimna-
zjum Zagorzyce Górne
III miejsce Adam Kwaœnik Gim-
nazjum Czarna Sêdziszowska

Artystyczne formy konkursu
pokaza³y jak wiele talentów kryj¹
w sobie uczniowie, co da³o siê
zauwa¿yæ w tekstach piosenek,
doborze melodii czy samodziel-
nie opracowanych uk³adach
choreograficznych. Wszyscy lau-
reaci konkursu otrzymali atrak-
cyjne nagrody, które zosta³y za-
kupione dziêki wsparciu finan-
sowemu Gminnej Komisji Roz-
wi¹zywania Problemów Alkoho-
lowych z Sêdziszowa M³p.

Has³a: nie siêgaj po alkohol, nar-

kotyki i papierosy – stanowi¹ pod-
sumowanie konkursu, który by³
odpowiedzi¹ na dzisiejsz¹ rzeczy-
wistoœæ, oferuj¹c¹ m³odemu
cz³owiekowi pe³no pokus w po-
staci u¿ywek.

Jadwiga Rataj

 Konkurs zosta³ zorganizowa-
ny w ramach obchodów 530
rocznicy nadania praw miej-
skich dla Sêdziszowa M³p.

Na konkurs wp³ynê³o 77 prac,
wykonanych w ró¿nych techni-
kach plastycznych przez uczniów
szkó³ podstawowych i gimna-
zjów.

Prace ocenia³a komisja w sk³a-
dzie: El¿bieta Œwiniuch – Z-ca
Burmistrza Sêdziszowa M³p., Sta-
nis³aw Wozowicz – plastyk, Kazi-
mierz Popielarz – Dyrektor
MGOK w Sêdziszowie M³p., El¿-
bieta Chor¹¿y – instruktor pla-
styki MGOK w Sêdziszowie
M³p.otwarto wystawê pokonkur-

sowych prac plastycznych pt.
„Moja pocztówka z Sêdziszowa
M³p.”

Najciekawsze prace mo¿na
obejrzeæ na wystawie, przygoto-
wanej przez organizatorów
w MGOK w Sêdziszowie M³p.

Moja pocztówka z Sędziszowa Małopolskiego
W piątek 7 czerwca br. w MGOK ogłoszono wyniki konkursu plastycznego

Laureaci konkursu.

Wyniki:

Klasy I-III

I . Marcin Dziuba – SP w Górze

Ropczyckiej

II. Joanna Goraj – SP w Czarnej

Sędziszowskiej

III. Dominik Rusin – SP w Górze

Ropczyckiej

Wyróżnienia: Klaudia Radzimowska

– SP Będziemyśl, Paweł Walczyk

– SP w Górze Ropczyckiej

Klasy IV-VI

I . Mikołaj Bochnak – SP nr 3

w Sędziszowie Młp.

II. Andżelika Kosydar – SP nr 3

w Sędziszowie Młp.

III. Adrian Kosiak – SP w Zagorzy-

cach Dolnych

Wyróżnienia: Zuzanna Róg – SP

w Szkodnej, Paulina Bębynek

– SP w Zagorzycach Dolnych,

Anna Kubik – SP w Zagorzy-

cach Dolnych, Bernadeta Miś

– SP w Górze Ropczyckiej,

Aneta Walczyk – SP w Zago-

rzycach Dolnych, Izabela

Kiebała – SP w Będziemyślu

Gimnazja

I . Justyna Koza – Gimnazjum

w Sędziszowie Młp.

II. Bartosz Cyzio – Gimnazjum

w Sędziszowie Młp.

III. Stanisław Hosa – Gimnazjum

w Sędziszowie Młp.

Wyróżnienie: Aneta Anyszek –

Gimnazjum w Sędziszowie Młp.
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Tegoroczne obchody Dnia
Matki w Zespole Szkó³ Zawodo-
wych im.prof. Karola Olszewskie-
go w Sêdziszowie M³p. mia³y
szczególny charakter. W dniu 27
maja w auli szko³y zebrali siê m.in.
proboszcze Sêdziszowa M³p. Za-
gorzyc, ks. przedstawiciel pani
pose³ na Sejm RP Józefy Hryn-
kiewicz (sama niestety nie przy-
by³a ze wzglêdu na wa¿ne inne
zajêcia), pani dyrektor Gimna-
zjum w Sêdziszowie M³p. im.
Krzysztofa Kamila Baczyñskiego
Bo¿ena Michalska, pani kierow-
nik Miejsko-Gminnego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej pani Zdzis³a-
wa Œwider, przewodnicz¹ca Rady
Rodziców w ZSZ w Sêdziszowie
M³p. pani Ewê Zagajê, by³e pro-
fesorki i pracownice szko³y, pre-
zes Dziennego Centrum Aktyw-
noœci w Sêdziszowie M³p. pan
Antos, oraz przede wszystkim
mamy uczennic i uczniów szko-
³y gospodarza. Przy fili¿ance
kawy i smacznych ciasteczkach
(dziele mam uczniów klasy II
em) zgromadzeni wys³uchali
wyst¹pieñ po³¹czonych z ¿ycze-
niami dla wszystkich mam od
gospodarza obiektu, pana dyr.
ZSZ im.prof. Karola Olszewskie-
go Grzegorza Patry, proboszcza
parafii pw. NNMP w Sêdziszowie

Dzień Matki w Olszewskim

M³p. Jerzego Lisa, proboszcza
w Zagorzycach, okolicznoœcio-
wego adresu od pani pose³.

Wprowadzeni w nastrój, wyra-
ziwszy wdziêcznoœæ inicjatorce
i wspó³organizatorce spotkania
pani Bernadecie Frysztak, goœcie
obejrzeli film TV Miejskiej Sêdzi-
szów „O matce pieœñ”, w którym
pani Bernadeta Frysztak opowia-
da³a o matkach polkach: Marii
z Bilewiczów Pi³sudskiej, Emilii
Wojtyle z domu Kaczorowskiej,

Jadwidze Kaczyñskiej, Irenie An-
tos, Walerii Dorobie, Teresie
Œwider, W³adys³awie Bielak i An-
toninie Jagodzie z domu Weso-
³owskiej. W kolejnej czêœci uro-
czystoœci by³ wystêp m³odzie¿y
Olszewskiego: okolicznoœciowa
wi¹zanka s³owno- muzyczna po-
przedzi³a najwa¿niejsz¹ jego
czêœæ, czyli pokaz mody. Kreacje
i wspania³e fryzury podkreœla³y
urodê dziewcz¹t w takim stop-
niu, ¿e czasem siedz¹ce na sali

mamy mia³y trudnoœci w odna-
lezieniu swych pociech. Mi³ym,
koñcowym akcentem by³o prze-
mówienie ksiêdza Stachnika
okraszone wykonaniem piosen-
ki ze swojej szko³y o manie. Wspo-
mina³, jak dawniej wychowywa-
no dzieci, o u¿yciu bancygla
w jego domu rodzinnym. Kryty-
kowa³ wspó³czesne bezstresowe
wychowanie.

JF

Samorz¹d Uczniowski Zespo-
³u Szkó³ Zawodowych im.prof.
Karola Olszewskiego w Sêdziszo-
wie M³p. 13. czerwca 2013 roku
zorganizowa³ Miêdzyklasowe
rozgrywki planszowe. W roz-
grywkach bra³o udzia³ 11 dru-
¿yn: reprezentantów klas pierw-
szych, drugich i trzecich. Ucz-
niowie z zapa³em zaanga¿owali
siê w grê i rywalizowali ze sob¹.

Najlepsz¹ dru¿yn¹ okaza³a siê
reprezentacja „handlowców”
Ma³gorzata Motyka i Ewelina
¯uczek. Tu¿ za nimi uplasowa³y
siê ex aequo dru¿yny: informa-
tycy z 1 fi Adrian Sarama i Rafa³
Kawa i reprezentanci 2 em Kry-
stian Charchut i Damian Grzy-
bek. Trzecie miejsce przypad³o
Damianowi Drausowi i Grzego-
rzowi Marchlikowi.

Nad przebiegiem rozgrywek
czuwa³y przewodnicz¹ca SU Jo-
anna Sitko, g³ówny sêdzia i in-
struktor Aneta Kubik oraz opie-
kunki SU.

A.Sz.K

Ponownie partnerem zagra-
nicznym jest firma Vitalis, która
zapewnia uczestnikom zakwate-
rowanie, wy¿ywienie i szkolenie
informatyczne z zakresu sieci
komputerowych w firmie Robo-
tron w Lipsku.

Oprócz szkolenia, program
praktyk obejmuje równie¿ czas
wolny, w którym przewidziane s¹
wyjazdy na basen, do ZOO, na
krêgle, na gokarty oraz dwie wy-
cieczki: jednodniowa do Drezna
i dwudniowa do Berlina. Poza
tym, na terenie oœrodka
w Schkeuditz, w którym zakwa-
terowani bêd¹ uczestnicy, znaj-
duje siê klub, gdzie wieczorami
bêdzie mo¿liwoœæ spotkania siê
z m³odzie¿¹ z innych krajów eu-
ropejskich.

Przed wyjazdem uczniowie
odbêd¹ obowi¹zkowe przygoto-
wanie pedagogiczno-kulturowe
obejmuj¹ce zajêcia z: j. niemiec-
kiego, warsztaty psychologiczno-
pedagogiczne, przygotowania
kulturowego oraz zawodowego.

Szkolenie w Niemczech, obco-
wanie z m³odzie¿¹ z ró¿nych kra-
jów europejskich, bezpoœredni
kontakt z jêzykiem niemieckim i
angielskim przyczyni siê do zwiêk-
szenia motywacji do ich nauki,
ci¹g³ego podnoszenia kwalifika-
cji zawodowych i inwestowania
we w³asny rozwój. U³atwi to mo-
bilnoœæ m³odych ludzi oraz umie-
jêtnoœæ dostosowania siê zarów-
no do krajowego jak i miêdzy-
narodowego rynku pracy. Pro-
jekt przyczyni siê do rozwoju

osobistego uczestników, poprzez
wykszta³cenie postawy samo-
dzielnoœci, otwartoœci, kreatyw-
noœci, tolerancji, przedsiêbior-
czoœci oraz umiejêtnoœci adapta-
cji w nowych warunkach. Rezul-
tatem komunikacji w jêzykach
niemieckim i angielskim bêdzie
podniesienie kompetencji jêzy-
kowych, które prze³o¿¹ siê na
lepsz¹ zdawalnoœæ na egzaminie
maturalnym, nawi¹zanie no-
wych kontaktów, czy szanse na
zatrudnienie. Wzrost kompeten-
cji informatycznych u³atwi lep-
sze przygotowanie do zewnêtrz-
nego egzaminu potwierdzaj¹ce-
go kwalifikacje zawodowe,
lepsz¹ zdawalnoœæ i wiêksz¹ kon-
kurencyjnoœæ na rynku pracy.
Dziêki podniesieniu kompeten-
cji zawodowych i jêzykowych
wzroœnie konkurencyjnoœæ bene-
ficjentów na rynku pracy. Rezul-
tatem rozwoju kreatywnoœci
i przedsiêbiorczoœci bêdzie ak-
tywna postawa na rynku pracy,
chêæ podnoszenia kwalifikacji,
czy pomys³ na w³asn¹ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹.

Koordynator projektu:

Bożena Feret

Praktyki w Niemczech
Już po raz piąty w dniach 16.03 –
12.04.2014 roku grupa 10 uczniów
technikum informatycznego w Ze-
spole Szkół Zawodowych im. prof.
K. Olszewskiego (zarówno dziewczęta, jak i chłopcy) w ra-
mach programu Leonardo da Vinci odbywać będzie praktyki
w Niemczech.

Międzyklasowe

rozgrywki planszowe!
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„Ciasto dro¿d¿owe...” jest de-
biutem scenicznym grupy two-
rzonej przez uczniów szkó³ pod-
stawowych i gimnazjum. Zespó³
planuje ju¿ pracê nad kolejnym
projektem.

Rajd rozpocz¹³ siê od przeka-
zania uczestnikom informacji
dotycz¹cych „Bezpiecznych za-
chowañ podczas jazdy rowerem
na drogach publicznych”, na-
stêpnie uczniowie zostali zapo-
znani z celami oraz programem
rajdu. Chêtni uczniowie przed
wyjazdem przygotowali krótkie
informacje dotycz¹ce trasy raj-
du oraz miejscowoœci przez któ-
re bêd¹ przeje¿d¿aæ. W czasie
jazdy uczestnicy poznawali
nowo budowane œcie¿ki rowero-
we naszej gminy oraz ciekawe
miejsca.

Z okazji tej¿e premiery zapre-
zentowa³a siê te¿ najm³odsza
grupa teatru, z inscenizacj¹
„Szewczyka Dratewki” Janiny
Poraziñskiej.

Do tej pory spektakle „Sêdzisz-
ka” adresowane by³y do m³o-
dzie¿y i widzów doros³ych. Spek-
takl „Ciasto dro¿d¿owe...” jest
uk³onem w kierunku m³odego
i najm³odszego widza.

Na premierze zgromadzi³y siê
rodziny m³odych aktorów, ich
znajomi, a tak¿e publicznoœæ sê-
dziszowska. Spektakl zosta³ bar-
dzo ciep³o przyjêty, nie zabrak³o
pochwa³ za grê aktorsk¹.

Uczniowie na postój zatrzy-
mali siê w Oœrodku Wypoczyn-
kowym „Cyziówka” znajduj¹cym
siê w Kamionce. Podczas posto-
ju rozwi¹zywali test przygotowa-
ny wspólnie przez policjantów
oraz nauczyciela przysposobie-
nia obronnego sprawdzaj¹cy
poziom wiedzy z zakresu bez-
piecznego poruszania siê rowe-
rowym po drogach publicznych
jak równie¿ zasadach postêpo-
wania na miejscu wypadku. Ce-
lem konkursu pt. „Bezpieczny
rowerzysta na drodze” by³o
uœwiadomienie m³odzie¿y jak

niebezpieczna jest jazda rowe-
rem bez znajomoœci podstawo-
wych zasad ruchu drogowego
oraz jak wa¿na jest znajomoœæ
zasad postêpowania podczas
zdarzenia drogowego.

Szkolni finaliści:

Jakub Jarząb – I miejsce

Aneta Kubik – II miejsce

Małgorzata Motyka – III miejsce

Wrêczenie dyplomów i na-
gród odby³o siê w dniu 4 czerw-
ca br. podczas Szkolnego Pikni-
ku. Wspólnego wrêczania dyplo-
mów i nagród dokonali: Komen-
dant Komisariatu Policji w Sê-
dziszowie Ma³opolskim – pod-
kom. Roman Zawiœlak, Oficer
Prasowy Komendy Powiatowej
Policji w Ropczycach – m³. asp.
Dominika Parus, Dyrektor ZSZ
w Sêdziszowie M³p. – mgr Grze-
gorz Patro.

„Ciasto drożdżowe” czyli… premiera „Sędziszka”

W dniu 16 czerwca w sali widowiskowej MGOK w Sędziszo-
wie Młp. odbył sie premierowy spektakl Dziecięcego i Mło-
dzieżowego Teatru „Sędziszek” – „Ciasto drożdżowe czyli
nasza bajka”.

Rajd Rowerowy
W dniu 23 maja 2013 r. odbył się Rajd Rowerowy zorganizo-
wany przez nauczycielkę ZSZ p. Marię Parys, który został
objęty patronatem przez Komendanta Komisariatu Policji
w Sędziszowie Młp.

Zawody wędkarskie

w ZSZ
W dniu 4 czerwca 2013 r.

z okazji Dnia Dziecka w Ze-
spole Szkó³ Zawodowych zo-
sta³ zorganizowany Piknik
Szkolny w ramach którego
zosta³y rozegrane na zalewie
„Skrzynczyna” zawody wêd-
karskie o Puchar Dyrektora
ZSZ.

Mimo niesprzyjaj¹cej aury
zawody rozpoczê³y siê o godz.
9 00, a zakoñczy³y o godz.
11:45 w zawodach wziê³o
udzia³ 7 uczestników najwy¿-
szym kunsztem wêdkarskim
wykaza³ siê Dominik Filipek
z klasy I em, który zdoby³ 1975
pkt, drugie miejsce zaj¹³ Ad-
rian B¹kowski równie¿ z kla-
sy Iem z wynikiem 1500pkt,
a trzecie miejsce zaj¹³ £ukasz
Bilski z II em z wynikiem 1120
pkt.

Nad prawid³owym przebie-
giem zawodów czuwa³o
dwóch sêdziów wêdkarskich:
Wac³aw Pojasek jako sêdzia
g³ówny oraz Boles³aw Rój
jako sêdzia pomocniczy.

Wszyscy startuj¹cy w zawo-
dach otrzymali pami¹tkowe
dyplomy i puchary.

Tekst sztuki jest dzie³em ca³e-
go zespo³u, m³odzi aktorzy
wspó³uczestniczyli w jego two-
rzeniu na próbach, pocz¹tko-
wo czysto warsztatowych, na-
stêpnie ju¿ scenicznych. Wiele
scen to efekt warsztatowej im-
prowizacji teatralnej. Zespó³
nad sztuk¹ pracowa³ od listo-
pada ubieg³ego roku. Fabu³a
sztuki opiera siê na wêdrówce
g³ównego bohatera – Maksa
Maksiñskiego przez równoleg³y
œwiat bajek. Trafi³ on tam, by na-
prawiæ swój nieopaczny b³¹d.
Podczas swej podró¿y spotyka
siê z trudnymi problemami i za-

wi³ymi charakterami bohate-
rów bajek. Okazuje siê, ¿e od-
powiedŸ na najprostsze pytania
nie bywa prosta, tak jak trudne
bywa okreœlenie postaci, z któ-
rymi siê spotykamy nie tylko
w bajkach.

Spektakl „Ciasto dro¿d¿owe”
to mieszanka bajek na opak, po-
³¹czenie œwiata fantazji ze œwia-
tem realnym, fantastyczna pod-
ró¿ przez magiczny las i ludzkie
charaktery. Udekorowana hu-
morem i odrobin¹ refleksji, jak
tytu³owy ³akoæ rodzynkami, za-
pewnia rozrywkê widzom w ka¿-
dym wieku.
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Nowoczesny patriotyzm zrywa
z b³êdnym przekonaniem, ¿e mi-
³oœæ do Polski jest czymœ archa-
icznym lub wstydliwym. Przeciw-
nie, postawa szacunku i odda-
nia w³asnej OjczyŸnie w dzisiej-
szych czasach nic nie straci³a na
swojej aktualnoœci. Zarazem
okreœlenie „nowoczesny” suge-
ruje, ¿e pewne tradycyjne kate-
gorie i sposoby pielêgnowania
patriotyzmu kszta³towane
w okresie walki o niepodleg³oœæ
powinny dziœ zostaæ uzupe³nio-
ne o nowe spojrzenie.

W naszym odczytaniu nowo-
czesny patriotyzm to 5xT
� to¿samoœæ – œwiadomoœæ pol-

skiej tradycji i kultury po³¹czo-
na z dum¹ narodow¹;

� talent – uznanie dla edukacji
jako sposobu rozwijania naj-
wa¿niejszego dobra Polski ja-

Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu
w Zespole Szkół Zawodowych im.prof. Karola Olszewskiego

kim s¹ obywatele posiadaj¹cy
talenty, wiedzê i cnoty;

� technologia – dostrze¿enie, ¿e
wielkie idee mo¿na realizowaæ
jedynie w oparciu o silne in-
stytucje, kwitn¹c¹ gospodarkê
oraz sprawne pañstwo;

� tolerancja – szukanie takiej
formu³y patriotyzmu, która
³¹czy wokó³ dobra wspólnego
maksymalnie wiele nurtów pol-
skiej tradycji;

� twórczoœæ – przeœwiadczenie,
¿e zmiana spo³eczna zaczyna
siê „tu i teraz” dziêki twórcze-
mu zaanga¿owaniu w otacza-
j¹c¹ nas rzeczywistoœæ, ade-
kwatnie do dostêpnych w da-
nym momencie œrodków.

Po³¹czenie tych piêciu ele-
mentów pozwoli zbudowaæ Pol-
skê na miarê naszych marzeñ.

W maju 2013 roku w „Olszewskim” odbyły się trzydniowe zajęcia w ramach Akademii Nowoczesnego
Patriotyzmu. Młodzież szkolna mogła pod fachową opieką zdobywać wiedzę i umiejętności z zakresu
wiedzy o społeczeństwie, historii i języka polskiego tak potrzebne we współczesnym świecie.

Czym jest Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu?
Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu jest projektem reali-

zowanym przez Klub Jagielloñski od 2009 r. (wczeœniej pod nazw¹
Akademii Dojrza³ych Obywateli). Polega na prowadzeniu w szko-
³ach ponadgimnazjalnych cyklu ca³odniowych innowacyjnych
symulacji oraz zajêæ typu case study poœwiêconych polskiemu
systemowi parlamentarnemu (gra parlamentarna wzorowana
na nowoczesnych symulacjach RPG) i systemowi samorz¹do-
wemu (symulacje pracy gminy, samorz¹dowe studia przypad-
ków, spotkanie z przedstawicielem rady gminy) oraz zak³ada
zrealizowanie z uczniami projektu spo³ecznego na rzecz ich
wspólnoty lokalnej. Akademia wyrasta zatem z naszej pasji do
politologii, nauk spo³ecznych oraz dzia³alnoœci obywatelskiej,
któr¹ chcemy dzieliæ siê z Wami. Drug¹ inspiracj¹ jest przeko-
nanie, ¿e najlepiej uczyæ „Wiedzy o spo³eczeñstwie” poznaj¹c
rzeczywiste mechanizmy rz¹dz¹ce ¿yciem publicznym. Dlatego
ka¿de zajêcia opieraj¹ siê na specjalnie przygotowanym przez
nas scenariuszu, który pozwoli Wam nie tylko poznaæ teoriê,
ale przede wszystkim zrozumieæ praktykê. Wierzymy, ¿e dziêki
Akademii nie tylko bêdziemy bardziej œwiadomymi obywatela-
mi, ale przede wszystkim staniemy siê nowoczesnymi patriota-
mi, którzy wol¹ dzia³aæ dla innych, ni¿ pielêgnowaæ „kult CV”.

W latach minionych kszta³ci³y
siê, wraz ze swoimi tanecznymi
partnerami, w szkole salsy Jose
Torresa, który zreszt¹ goœci³ te¿
w Sêdziszowie M³p., a w kwiet-
niu tego roku uda³y siê na week-
endowe warsztaty do Warszawy
do Egurrola Dance Studio, pro-
wadzonego przez znakomitego
choreografa Agustina Egurrolê.

Oto jak wspomina³y po po-
wrocie swoj¹ wyprawê do stoli-
cy: Wszystkie by³yœmy bardzo pod-
ekscytowane planowanym wyjaz-
dem. Stanowimy zgran¹ grupê, ale
jeszcze nigdy nie spêdzi³yœmy razem
tak wiele czasu. W pi¹tek, 5 kwiet-
nia, pojecha³yœmy do Warszawy. Za-
trzyma³yœmy siê w schludnym hoste-
lu „Puffa”. Sobotê rozpoczê³yœmy

Tancerki z sędziszowskiego
Zespołu Tańca Estradowego
„Blues”, którym kieruje Edy-
ta Winkowska, co roku ucze-
stniczą w warsztatach ta-
necznych, prowadzonych
przez najlepszych specjali-
stów w kraju.

Tancerki „Bluesa” w towarzystwie Agustina Egurroli.

dwugodzinnymi zajêciami z hip-
hopu, które prowadzi³a wspania³a
osoba, Magdalena Zwierzyñska.
Potem uczestniczy³yœmy w kursie salsy
z Nin¹ Tyrk¹, znakomit¹ tancerk¹,
znan¹ chocia¿by z udzia³u w pro-
gramie „Taniec z gwiazdami”. By³y-
œmy zachwycone, ale i zmêczone. Tego
samego dnia zwiedzi³yœmy Stare
Miasto. Pan Dyrektor MGOK Kazi-

mierz Popielarz okaza³ siê znakomi-
tym przewodnikiem, opowiedzia³
nam historiê wielu miejsc i postaci.

Drugi dzieñ warsztatów by³ rów-
nie owocny jak pierwszy: najpierw
hip-hop, a póŸniej commercial. Oby-
dwa style by³y cudowne. Pani Nina
zrobi³a nam niespodziankê – pozna-
³yœmy samego Agustina Egurrolê,
który cierpliwie pozowa³ z nami do

zdjêæ i rozdawa³ autografy.
Tego samego dnia wróci³yœmy  do

Sêdziszowa.
Wyjazd by³ bardzo udany. Taniec

jest nasz¹ pasj¹, a dziêki warszta-
tom zmobilizowa³yœmy siê do wiêk-
szej pracy nad sob¹. Chcia³ybyœmy
podziêkowaæ wszystkim opiekunom
i organizatorom wyjazdu. Ju¿ nie
mo¿emy doczekaæ siê kolejnego.

Tancerki „Bluesa”
uczyły się u Egurroli
Tancerki „Bluesa”
uczyły się u Egurroli
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Wœród 10. nagrodzonych pro-
duktów w kategorii „Produkt
pretenduj¹cy do miana produk-
tu tradycyjnego” znalaz³y siê dwa
z naszego powiatu. W podkate-
gorii „Napoje alkoholowe
i bezalkoholowe” Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Wsi Nockowa
odebra³o nagrodê za „Krwawy
dzban”. Natomiast Ko³o Gospo-
dyñ Wiejskich z Zagorzyc Gór-
nych zosta³o laureatem w pod-
kategorii „Oleje i t³uszcze” za
„Mas³o z kudroniem” przygoto-
wane przez Krystynê Ocha³. –
PrzywieŸliœmy na targi oprócz mas³a
smakowego tak¿e zupê z kudroniem i
kompot z kudroniem. To zio³o, które
mo¿na u¿ywaæ leczniczo i jako doda-
tek do potraw – zachwala potrawy
Anna Przydzia³ przewodnicz¹ca
zagorzyckiego KGW.

Radoœci z wygranej nie kryje
Barbara Traciak, so³tys Zagorzyc
Górnych, przewodnicz¹ca Gmin-
nej Rady KGW w Sêdziszowie
M³p. – To du¿y sukces i powód do
dumy dla naszych pañ z ko³a. Wspól-
nie zastanawia³yœmy siê jaki produkt
zg³osiæ do konkursu i postanowi³yœmy
postawiæ na potrawy z dodatkiem
bluszczyka kurdybanka, potocznie
zwanego kudroniem, który by³ nieod-
³¹cznym dodatkiem do potraw na-
szych prababek. Przypuszczam, ¿e nie-
wiele osób o nim s³ysza³o, a to bylina
rosn¹ca w trawie od wczesnej wiosny
do póŸnej jesieni. Ma okr¹g³e, z¹bko-
wane liœcie, niebiesko-fioletowe kwiat-
ki i korzenny, lekko gorzki smak,
a przy tym przyspiesza przemianê ma-
terii i reguluje trawienie.

Dziêki takim imprezom zaczy-
namy na nowo odkrywaæ to

„Festiwal Podkarpackich Smaków” w Górnie
W 16 czerwca w Górnie (gmi-
na Sokołów Małopolski) od-
były się VII Targi Żywności
Tradycyjnej „Festiwal Pod-
karpackich Smaków”, na któ-
rych 105 producentów żyw-
ności tradycyjnej zaprezento-
wało 135 produktów. Wśród
nich znalazły się KGW i Sto-
warzyszenia z terenu powia-
tu ropczycko-sędziszowskie-
go odnosząc spory sukces.

Dzieci poprzez zabawê utrwa-
la³y sobie zasady zdrowego od¿y-
wiania oraz poznawa³y zalety
owoców i warzyw, które nie s¹
bez znaczenia dla ich prawid³o-
wego rozwoju. Jak powiedzia³
uczestnicz¹cy w spotkaniu
z uczniami Andrzej Wróbel dy-
rektor Agencji Rynku Rolnego,
warsztaty organizowane s¹
w celu popularyzacji programu
„Owoce w szkole” oraz promo-
cji zdrowego od¿ywiania wœród
najm³odszych.

Dzieci z zaciekawieniem pa-
trzy³y na kucharzy w bia³ych stro-

Panie z KGW z Zagorzyc Górnych na tar-

gach prezentowały potrawy z dodatkiem

kudronia, który był niezastąpiony w kuch-

ni naszych prababek.

wszystko, co z zakresu dziedzic-
twa kulinarnego pozostawi³y
nam minione pokolenia.

Festiwal uda³o siê zrealizowaæ
m.in. dziêki wsparciu finansowe-
mu ze œrodków Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich w ramach
Programów Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz samorz¹du woje-
wództwa. – W ci¹gu roku ze œrodków
KSOW i PROW, na terenie wojewódz-
twa podkarpackiego, realizujemy a¿ 97
podobnych wydarzeñ promuj¹cych re-
gionalne potrawy i zdrow¹ ¿ywnoœæ,
w tym miêdzynarodowe targi Ekoga-
la. Nasze województwo zajmuje dru-
gie miejsce w kraju pod wzglêdem iloœci

produktów zarejestrowanych na Liœcie
Produktów Tradycyjnych Minister-
stwa Rolnictwa, wpisanych jest 131
produktów – informowa³ Wies³aw
Baranowski dyrektor Departa-
mentu PROW Urzêdu Marsza³-
kowskiego w Rzeszowie.

Z naszego powiatu na targach
prezentowa³y siê m.in. Stowarzy-
szenie Kobiet w Bêdziemyœlu
„Grodzianki”, Stowarzyszenie
Gospodyñ Wiejskich w Wolicy
Piaskowej, Stowarzyszenie Go-
spodyñ Wiejskich „Szkodnianki”
w Szkodnej, Stowarzyszenie Go-
spodyñ Wiejskich „Zagorzanki”
w Zagorzycach Dolnych.

jach i ogromn¹ iloœæ warzyw,
owoców i ró¿nych miseczek. Po
quizach i zgadywankach, w któ-
rych wziêli udzia³ wszyscy zdoby-
waj¹c „zdrowe” nagrody, przy-
sz³a kolej na wykonanie, pod
okiem przysz³ych kucharzy
z Rzeszowa, koreczków, owoco-
wych sa³atek i koktajli oraz ka-
napek. Warsztaty zakoñczy³y siê
wspólna degustacj¹.

– Taka kolorowa i smaczna edu-
kacja zachêci dzieci do czêstszego siê-
gania po owoce i warzywa, a prze-
cie¿ wiemy, ¿e „czym skorupka za
m³odu nasi¹knie, tym…”. Bardzo

Nagrodę za zajęcie I miejsca za „Masło z kudroniem” odebrała Maria Ochał z KGW Za-

gorzyce Górne (w środku). Fot. archiwum Urząd Marszałkowski

Warsztaty kulinarne

z Agencją Rynku Rolnego
12 czerwca br. w Szkole Podstawowej w Zagorzycach Gór-
nych odbyły się warsztaty kulinarne dla uczniów klas I-III.
W zajęciach uczestniczyło 65-ciu uczniów. Warsztaty orga-
nizował Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego wspólnie
z Zespołem Szkół Spożywczych z Rzeszowa.

siê cieszê, ¿e nasze wspólne dzia³a-
nia z dyrektor szko³y El¿biet¹ Ko-
ziara przynios³y efekty w postaci
m.im. realizacji tych warsztatów.
Agencja Rynku Rolnego w tym
roku organizuje w ca³ym wojewódz-
twie tylko 16 takich spotkañ edu-
kacyjno-kulinarnych – mówi Bar-
bara Traciak so³tys Zagorzyc
Górnych.

Dzieci zaprezentowa³y weso³¹
i bardzo dynamiczn¹ czêœæ arty-
styczn¹, po której rozstrzygniê-
to konkurs literacki i plastyczny
tematycznie zwi¹zany z owoca-
mi i warzywami. Nagrody wrê-
czyli dyrektor ARR Andrzej
Wróbel i Barbara Traciak so³tys
Zagorzyc Górnych.

 inf. własna

Na zakończenie warsztatów wspólna degustacja koreczków, sałatek, kanapek i koktajli

owocowych. Fot. archiwum OT ARR Rzeszów
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Obrady prowadzi³ prezes Kra-
jowego Stowarzyszenia So³tysów
Ireneusz Niewiarowski. Delega-
ci przyjêli sprawozdanie z dzia-
³alnoœci KSS za 2012 rok.

– KSS ma swoj¹ siedzibê w Ko-
ninie i dzia³a bardzo prê¿nie realizu-
j¹c wiele projektów, pozyskuj¹c gran-
ty. Obecnie zrzesza 28 stowarzyszeñ,
licz¹cych ³¹cznie ponad 15 tysiêcy
cz³onków. S¹ wœród nich so³tysi, byli
so³tysi oraz cz³onkowie rad so³eckich
– informuje so³tys Zagorzyc Gór-
nych Barbara Traciak i dodaje,
¿e KSS wydaje „Gazetê So³eck¹”,
ró¿ne publikacje, organizuje
pielgrzymki so³tysów i œrodowisk
wiejskich do Lichenia, konkursy
m.im. na So³tysa Roku, Fundusz
so³ecki – najlepsza inicjatywa,
najlepsz¹ wiejsk¹ stronê interne-
tow¹ „So³ectw@ w sieci”. – W Pol-
sce mamy oko³o 43 tysiêcy so³ectw,
800 z nich ma swoje strony interne-
towe, a do konkursu zg³osi³o siê 230
– mówi Barbara Traciak.

Program zjazdu by³ bardzo
bogaty w merytoryczne wyst¹-
pienia. Magdalena Nowicka dy-

Zjazd Krajowego Stowarzyszenia
Sołtysów w Polańczyku

W dniach 14-15 czerwca br.
odbył się zjazd Krajowego
Stowarzyszenia Sołtysów w
Polańczyku. Co roku inne wo-
jewództwo jest gospodarzem
posiedzenia. W tym roku Pod-
karpacie gościło 80-ciu sołty-
sów delegatów ze wszyst-
kich województw oraz zapro-
szonych prelegentów. Powiat
ropczycko-sędziszowski re-
prezentowała sołtys Zago-
rzyc Górnych Barbara Tra-
ciak, przedstawiciel Stowa-
rzyszenia Sołtysów Woje-
wództwa Podkarpackiego.

Burmistrz Sêdziszowa M³p.
Pan Kazimierz Kie³b przyzna³
nagrody dla zawodników sêdzi-
szowskich klubów za osi¹gniête
w ostatnim okresie sukcesy spor-
towe. Nagrodê otrzyma³ ADAM
JANUŒ, zawodnik sekcji podno-
szenia ciê¿arów MLKS Lechia,
za zdobycie Wicemistrzostwa
Polski Juniorów do lat 20. Tytu³
ten zosta³ wywalczony 14 kwiet-
nia 2013 r. w Bydgoszczy.

Ponadto Burmistrz uhonoro-
wa³ podstawow¹ szóstkê siatka-
rzy UKS Têcza: Dariusza Rogó-

Burmistrz nagrodził sportowców

Gratulacje i nagroda dla wicemistrza Polski w podnoszeniu ciężarów Adama Janusia.

¿a, Przemys³awa Cyrulika, Mate-
usza Hada³ê, Patryka Polaka,
Adama Rusina, Damiana Kuba-
sa – za wywalczenie w sezonie
2012/2013 awansu do III ligi.

Wrêczenie nagród odby³o siê
w ratuszu,  14 czerwca br. Uczest-
niczyli w nim równie¿, na zapro-
szenie Burmistrza, prezesi i tre-
nerzy z w/w klubów: Pan Mate-
usz B³achowicz – wiceprezes
MLKS Lechia i trener Adama
Janusia, Pan Marek Flis – prezes
UKS Têcza i Pan Piotr Wiktor –
trener dru¿yny UKS Têcza.

rektor Departamentu PROW
w Ministerstwie Rolnictwa i Roz-
woju Wsi mówi³a o Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020. Dzia³ania Se-
kretariatu Regionalnego Krajo-
wej Sieci Obszarów Wiejskich
oraz program „Odnowa wsi” za-
prezentowa³ Wies³aw Baranow-
ski dyrektor Departamentu
PROW Urzêdu Marsza³kowskie-
go Województwa Podkarpackie-
go. Natomiast Arkadiusz Bêben
dyrektor Biura Podkarpackiej
Izby Rolniczej w Boguchwale
powiedzia³ o historii Izby oraz
podejmowanych dzia³aniach
wspieraj¹cych rolników.

– Bardzo cenna by³a wymiana
doœwiadczeñ zwi¹zana z codzienn¹
prac¹ so³tysów, z ich problemami
i sukcesami. Rozmawialiœmy o fun-
duszu so³eckim, jak siê okaza³o nie
wszystkie gminy go wprowadzi³y –
relacjonuje Barbara Traciak.

Zjazd by³ wspó³organizowany
przez Departament Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urzêdu Marsza³kowskiego Wo-
jewództwa Podkarpackiego,
Stowarzyszenie So³tysów Woje-
wództwa Podkarpackiego i Pod-
karpack¹ Izbê Rolnicz¹.

KSS powsta³e w 1994 roku,
konsekwentnie wspiera przemia-
ny na polskiej wsi. Czyni to
przede wszystkim z myœl¹ o kszta³-
towaniu obywatelskich postaw
na wsi, ugruntowaniu demokra-
cji i wspieraniu partnerskiej

Od lewej: Magdalena Nowicka dyrektor Departamentu PROW w Ministerstwie Rolnic-

twa i Rozwoju Wsi, Ireneusz Niewiarowski prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów,

Barbara Traciak przedstawiciel Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Podkarpac-

kiego,Wiesław Baranowski dyrektor Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Podkarpackiego, Stanisław Lawera prezes Stowarzyszenia Sołtysów

Województwa Podkarpackiego

Nasze województwo reprezentowali m.in. przedstawiciele zarządu Stowarzyszenia

Sołtysów Województwa Podkarpackiego. Od lewej: Barbara Traciak sołtys Zagorzyc

Górnych, Zbigniew Micał sołtys Miłocina, Maria Jakubowska sołtys Grochowiec (po-

wiat przemyski). Fot. archiwum KSS

wspó³pracy administracji samo-
rz¹dowej i mieszkañców. Krajo-
we Stowarzyszenie So³tysów jest

organizacj¹ pozarz¹dow¹, nie
nastawion¹ na zysk (non profit).

Info. wł.
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W³aœnie dlatego 29 maja
2013 r. organizacje i instytucje
dzia³aj¹ce na terenie Wolicy
£ugowej i Wolicy Piaskowej,
w trosce o bezpieczeñstwo swo-
ich najm³odszych mieszkañców
i ich rodzin, zorganizowa³y pik-
nik rodzinny pod has³em:
„Z RODZIN¥ NA ROWERZE”.
Mia³ on na celu promocjê spor-
tu i turystyki oraz integracjê dzie-
ci i doros³ych – mieszkañców
obu miejscowoœci. Uczniowski
Klub Sportowy PIAST z Wolicy
Piaskowej pozyska³ na ten cel
œrodki finansowe od Lokalnej
Grupy Dzia³ania Partnerstwo
5 Gmin. Koordynatorem ca³ego
przedsiêwziêcia zosta³ Zespó³
Szkó³ w Wolicy Piaskowej z dyr.

Zbliżające się wakacje to czas
„ładowania akumulatorów”
potrzebnych w kolejnym roku
szkolnym i w pracy, a także
okres aktywnego wypoczyn-
ku na łonie natury. Jedni pre-
ferują turystykę pieszą, inni
rowerową, a jeszcze inni sa-
mochodową. Najważniejsze,
żeby podróżować bezpiecznie.

Januszem Barciñskim na czele.
Partnerem w projekcie by³a
m.in. Rada So³ecka w Wolicy
£ugowej.

Impreza zosta³a zaplanowana
u progu sezonu rowerowego,
gdy¿ istotn¹ kwesti¹ jest wyposa-
¿enie dzieci i doros³ych w kon-
kretn¹ wiedzê dotycz¹c¹ bezpie-
czeñstwa i w³aœciwego porusza-
nia siê na dwóch kó³kach.

Plac przyszkolny zgromadzi³
ponad 250 osób – rodziców
z dzieæmi, dla których organi-
zatorzy przygotowali wiele
atrakcji m.in. dmuchan¹
zje¿d¿alniê i suchy basen. Pik-
nik rozpocz¹³ siê wystêpem ar-
tystycznym w wykonaniu
uczniów Szko³y Podstawowej

Wakacje Z RODZINĄ NA ROWERZE?
Tak, ale tylko bezpiecznie…
Wakacje Z RODZINĄ NA ROWERZE?
Tak, ale tylko bezpiecznie…

w Wolicy Piaskowej. Kolejnym
punktem programu by³y kon-
kurencje prowadzone przez
uczniów szko³y i nauczycieli,
oczywiœcie z rowerem w roli
g³ównej. By³o te¿ przeci¹ganie
liny, rzut œwie¿ym jajkiem, jaz-
da na rolkach i wiele innych.
Trzeba w tym miejscu przy-
znaæ, ¿e uczniowie poradzili
sobie z tym zadaniem rewela-
cyjnie.

Dla uczestników przygotowa-
ne zosta³y nagrody, ufundo-
wane przez ¿yczliwych spon-
sorów. Podziêkowania nale¿¹
siê:
– Firmie ¯ELAZNY z Sêdzi-

szowa M³p.,
– Karpackiej Spó³ce Gazow-

nictwa w Rzeszowie,
– Bankowi Spó³dzielczemu

w Sêdziszowie M³p.,
– Komendzie Miejskiej Poli-

cji w Rzeszowie
– WORD w Rzeszowie.

Ponadto imprezê wsparli: Ko-
menda Powiatowa Policji
w Ropczycach oraz Komisariat
Policji w Sêdziszowie M³p., s³u-
¿¹c wiedz¹ merytoryczn¹ doty-
cz¹c¹ bezpieczeñstwa rowerzy-
sty w ruchu drogowym oraz ase-

kuruj¹c przejazd rowerzystów
na drodze publicznej. Atrakcje
dla dzieci i rodziców przygoto-
wa³ te¿ Wojewódzki Oœrodek
Ruchu Drogowego w Rzeszowie,
który udostêpni³ tor przeszkód
i alkogogle. Swoj¹ obecnoœæ za-
znaczy³ tak¿e Zwi¹zek Strzelecki
STRZELEC, którego cz³onkowie
przygotowali pokaz udzielania
pierwszej pomocy przedme-
dycznej. Imprezê zakoñczy³a
rodzinna parada rowerów,
w której udzia³ wziêli zarówno
najm³odsi mieszkañcy obu so-
³ectw jak równie¿ ci, którzy na
swoim koncie maj¹ ju¿ przeje-
chanych wiele kilometrów. Do
peletonu 100 rowerzystów „do-
³¹czyli” motolotniarze, którzy
stali siê niespodziewan¹ atrakcj¹
dla wszystkich uczestników. Dziê-
ki ³akociom ufundowanym
przez Cukierniê PYCHOTKA
z Wolicy £ugowej, Firmê RYMUT
oraz GS Sêdziszów M³p. dzieci
mog³y nabraæ si³ do jazdy.

Organizatorzy serdecznie dziê-
kuj¹ wszystkim, którzy w jakikol-
wiek sposób przyczynili siê do
zorganizowania imprezy. Mamy
nadziejê, ¿e wiedza zdobyta
w trakcie wspania³ej zabawy po-
zwoli bezpiecznie i ciekawie spê-
dziæ czas wakacji.

Przeciąganie liny.

 Występy artystyczne.

 Rajd rowerowy.

Najmłodsi rowerzyści przy swoich wspaniałych maszynach.




