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przeja¿d¿ki bryczk¹ i inne atrakcje zgromadzi³y wielu mieszkañców tych miejscowoœci oraz najbli¿szej okolicy. Wielu kibiców ogl¹da³o mecz parafianie kontra
ksiê¿a, w którym zwyciê¿yli ci ostatni . W
ocenie uczestników festynu by³a to niezwykle udana impreza, z której dochód
przeznaczono na organizacjê jubileuszu
400-lecia parafii, a jednoczeœnie pokaza³a, ¿e wspólnie mo¿na wiele zrobiæ na
rzecz lokalnej spo³ecznoœci.
1. Po raz kolejny na estradzie sêdziszowskiego rynku goœciliœmy uczestników
Œwiatowego Festiwalu Polonijnych Zespo³ów Folklorystycznych, który odbywa³ siê w Rzeszowie ju¿ po raz XIV. W
niedzielne popo³udnie 20 lipca ogl¹daliœmy narodowe i ludowe tañce polskie w
wykonaniu zespo³u „Zgoda” z Litwy,
„Iskra” z Kanady i „Krakowiak” z USA.
Ten ostatni uczestniczy w festiwalu od
samego pocz¹tku, a do nas przyjecha³ ze
swoimi pierwszymi tancerzami i za³o¿ycielami pañstwem Pierce.
Wszystkie zespo³y reprezentowa³y wysoki
poziom artystyczny a ich wystêpy spotka³y siê z bardzo dobrym przyjêciem licznie zgromadzonych widzów.
2. W niedzielê 27 lipca na stadionie sportowym w Krzywej odby³ siê piknik rodzinny zorganizowany tym razem przez rady
so³eckie Krzywej, Czarnej Sêdz., Cierpisza i Rudy oraz Radê Parafialn¹ czarnieñskiej parafii.
Konkursy, loteria fantowa, quizy, wystêpy dzieci ze szkó³ w Krzywej i Czarnej,
zespo³u „Blues” i kapeli „Paka Sêdzisza”,

3. Tradycyjnie ju¿ w niedzielê po 15 sierpnia w Sêdziszowie M³p. odbywaj¹ siê
gminne do¿ynki – œwiêto plonów. Rozpoczê³y siê Msz¹ Œw. w koœciele parafialnym. W ten sposób rolnicy z gminy Sêdziszów dziêkowali za tegoroczne plony.
Nastêpnie grupy wieñcowe w barwnym
korowodzie do¿ynkowym przesz³y na stadion gdzie nast¹pi³a prezentacja wieñców ¿niwnych. 16 grup wieñcowych
przedstawi³o piêkne wieñce wykonane
w³asnorêcznie z k³osów i ziaren zbó¿,
kwiatów i owoców.
Pragnê raz jeszcze wyraziæ szacunek dla
rolników i dla ich ciê¿kiej pracy.
4. 1 wrzeœnia 2632 uczniów gminnych szkó³
podstawowych i gimnazjów rozpoczê³o
nowy rok szkolny 2008/2009. Wypoczêci,
zadowoleni witali nauczycieli i kolegów,
dzielili siê wakacyjnymi wra¿eniami i z zaciekawieniem obserwowali zmiany w swoich szko³ach. A mo¿na je dostrzec w ka¿dej placówce, bowiem wakacje to ju¿ tradycyjnie czas mniejszych lub wiêkszych
remontów. W dwóch szko³ach na uczniów
czekali nowi dyrektorzy, którym Burmistrz

Zwrot podatku akcyzowego
Burmistrz Sêdziszowa M³p. informuje, ¿e w okresie od dnia 1 wrzeœnia 2008 r. do 30 wrzeœnia
2008 r. w siedzibie tut. Urzêdu (pok. Nr 9 – Referat Podatków) producenci rolni posiadaj¹cy
gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, mog¹ sk³adaæ wnioski o zwrot czêœci podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupionego oleju napêdowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwany dalej „zwrotem podatku akcyzowego”.
Zwrot czêœci podatku akcyzowego dokonywany bêdzie na podstawie za³¹czonych do wniosków, sk³adanych przez producentów rolnych, faktur VAT potwierdzaj¹cych zakup w okresie: od dnia 1 marca 2008 r. do dnia 31 sierpnia 2008 r. oleju
napêdowego w iloœci nie wiêkszej ni¿ wynosi wysokoœæ okreœlonego ustaw¹ limitu
rocznego, czyli nie wiêkszej ni¿ 86 litrów
na ka¿dy hektar posiadanych przez producenta rolnego u¿ytków rolnych.
Wyp³ata przyznanego zwrotu podatku
akcyzowego podatku nast¹pi w miesi¹cu
listopadzie bie¿¹cego roku.

Producenci rolni, którzy w przedmiotowej sprawie sk³adali ju¿ wnioski w miesi¹cu marcu bie¿¹cego roku, zwrot podatku akcyzowego otrzymaj¹ maksymalnie w
wysokoœci niewykorzystanej czêœci limitu
rocznego, a w przypadku producentów
rolnych, którzy wykorzystali ju¿ ca³oroczny limit zwrot podatku akcyzowego nie
zostanie przyznany.
Druki wniosków w przedmiotowej sprawie, jak równie¿ wszelkie stosowne informacje mo¿na uzyskaæ w siedzibie Urzêdu
Miejskiego w Sêdziszowie M³p. lub telefonicznie: (0-17) 745 36 25, (0-17) 745 36 24.

Sêdziszowa M³p. powierzy³ pe³nienie obowi¹zków na okres najbli¿szych 5 lat, s¹ to:
Benedykt Czapka – Dyrektor Szko³y Podstawowej Nr 3 w Sêdziszowie M³p. i Grzegorz Batory – Dyrektor Szko³y Podstawowej w Kawêczynie. Wszystkim nauczycielom ¿yczê satysfakcji z pracy, a uczniom
jak najlepszych ocen.
5. 7 wrzeœnia w Boreczku o zwyciêstwo w
zawodach sportowo-po¿arniczych rywalizowali stra¿acy z 11 jednostek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych. Okaza³y siê
one dobrym sprawdzianem umiejêtnoœci, sprawnoœci organizacyjnej i sprzêtu.
Wspó³zawodnictwo wygrali stra¿acy z
Boreczku, miejsce II zajê³a dru¿yna z
Czarnej Sêdz., a III z Zagorzyc Dolnych.
W zawodach udzia³ bra³a tak¿e dziewczêca dru¿yna z Góry Ropczyckiej, niestety by³a jedyn¹ w swojej kategorii.
Stra¿acy z wszystkich dru¿yn byli doskonale przygotowani i udowodnili, ¿e w
razie potrzeby mo¿emy na nich liczyæ.
Do walki z ¿ywio³em potrzebny jest zapa³,
ale tak¿e odpowiedni sprzêt. Z roku na
rok poprawia siê wyposa¿enie jednostek:
nowe mundury, wê¿e, pompy szlamowe
to ju¿ standard, a w ostatnim czasie jednostki z Borku Wielkiego i Zagorzyc Górnych otrzyma³y nowe, lekkie samochody
gaœnicze. Ich zakup by³ mo¿liwy dziêki
pieni¹dzom z bud¿etu gminy, dotacji z
Zarz¹du G³ównego OSP, œrodkom w³asnym obu jednostek i w przypadku Zagorzyc dofinansowaniu z WFOŒiGW w Rzeszowie.
Burmistrz Sêdziszowa M³p.
Kazimierz Kie³b

Wakacyjne
inwestycje
oœwiatowe
Wakacje to dla jednych czas wypoczynku, a dla
innych okres wytê¿onej pracy. Dyrektorzy wszystkich podleg³ych gminie placówek oœwiatowych
zaplanowali wakacyjne remonty, natomiast Urz¹d
Miejski wykona³ inwestycje w zakresie termomodernizacji czterech szkó³. Inwestycje i remonty w
infrastrukturze edukacyjnej podnosz¹ nie tylko
bezpieczeñstwo uczniów i przedszkolaków, poprawiaj¹ warunki pracy i nauki, ale wp³ywaj¹ równie¿ na lepsz¹ estetykê placówek, poprawiaj¹ tym
samym wizerunek Gminy.
1. Zakres wykonanych podczas tegorocznych wakacji inwestycji oraz zwi¹zane z
nimi koszty:
· Zespó³ Szkó³ Wolica Piaskowa – wymiana instalacji centralnego ogrzewania w
przedszkolu i starej czêœci szko³y
wartoœæ inwestycji – 32.543 z³.
(ci¹g dalszy na str. 5)
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T³umy wiernych œwiêtowa³y jubileusz swojej parafii.

Akt erekcyjny parafii
Zaczarnie
Piotr Tylicki, z Bo¿ej ³aski Biskup Krakowski:
„Z obowi¹zku czynnego urzêdu pasterskiego pragn¹c siê szczerze poœwiêciæ tym wszystkim, o których
zbawienie mamy zlecon¹ troskê z powo³ania Bo¿ego, przyk³adamy siê z ca³¹ powag¹ do wszystkich
spraw s³u¿¹cych pomna¿aniu czci Bo¿ej jak i dusz
pos³udze. Gdy wiêc Jaœnie Wielmo¿ny i Oœwiecony
Pan Stanis³aw na Tarnowie, Hrabia Tarnowski
kasztelan sandomierski z gorliwoœci¹ o powiêkszenie chwa³y Bo¿ej uposa¿y³ koœció³ parafialny we
wsi zwanej Zaczarnie na gruntach œwie¿o karczowanych przynale¿nych do kasztelani sandomierskiej – i na zbo¿n¹ sw¹ fundacjê uzyska³ zatwierdzenie Jego Najmi³oœciwszej Królewskiej Moœci postanowiliœmy na proœbê wspomnianego Jaœnie Wielmo¿nego i Oœwieconego Pana Stanis³awa z Tarnowa Kasztelana Sandomierskiego – podnieœæ rzeczony koœció³ czarniejski do godnoœci parafii.
Aby jednak koœció³ parafialny w Zaczarniu
nie przyniós³ przypadkiem uszczerbku jakiejœ parafii, czy to poszczególnym osobom duchownym,
kazaliœmy wyg³osiæ trzykrotne zapowiedzi o charakterze pozewniczym pod adresem wszystkich, co
by chcieli stanowiæ przeszkody w tworzeniu tej
parafii. Gdy w terminie do dziœ dnia wyznaczonym nikt nie zaprotestowa³ przeciw tworzeniu tej
parafii, nale¿y ustaliæ tê tak zbawienn¹ fundacjê
Kasztelana Sandomierskiego i stworzyæ w tej rzeczonej wsi Zaczernie parafiê oraz przyznaæ jej
uposa¿eniu przywilej immunitetu koœcielnego.”
Powy¿sze s³owa to fragment aktu erekcyjnego, wydanego przez biskupa krakowskiego Piotra Tylickiego, z dnia 3. paŸdziernika 1608 r.
A jak do tego dosz³o?...

Z dziejów parafii
Czarna Sêdziszowska, po³o¿ona na po³udniowym skraju dawnej Puszczy Sandomierskiej, odnotowana w Ÿród³ach po raz
pierwszy w 1581 r., istnia³a z pewnoœci¹ ju¿
dawno, okreœlana pierwotnie jako Zaczarnie. Tereny te nale¿a³y do diecezji krakowskiej. Czarna by³a królewszczyzn¹, w której
rz¹dy sprawowa³ kasztelan sandomierski,
hrabia Stanis³aw Tarnowski. On to rozpocz¹³ starania o za³o¿enie na tym terenie
parafii.
Pierwszym krokiem ku jej zaistnieniu
by³a budowa koœcio³a drewnianego, który
powsta³ w 1598 r. i otrzyma³ tytu³ Przeniesienia relikwii œw. Stanis³awa Biskupa i Mêczennika. Czarna by³a królewszczyzn¹, dlatego
hrabia Stanis³aw Tarnowski poprosi³ króla
Zygmunta III Wazê o zatwierdzenie fundacji uposa¿enia parafii i koœcio³a, co monarcha uczyni³ w 1606 r. Po rozpatrzeniu proœby fundatorów, biskup krakowski dokumentem z 3 paŸdziernika 1608 r. erygowa³ parafiê Zaczarnie. Pierwszym proboszczem parafii Zaczarnie, do której nale¿a³a te¿ Tuszymka – dzisiejszy Cierpisz) zosta³ ks. Jakub
z Mielca.
Pierwszy koœció³ drewniany, powsta³y w
1598 r. sp³on¹³ wraz z plebani¹ w 1819 r.
Nowy murowany koœció³ stan¹³ w 1830 r.
Powsta³ on w du¿ej mierze dziêki staraniom
ówczesnego proboszcza ks. Jana Czyrniañskiego. Pocz¹tkowo bez wie¿y, pod³ogi, organów i dzwonów. Dopiero kolejni proboszczowie stopniowo upiêkszali i wyposa¿ali
œwi¹tyniê. Zabiegi proboszczów naszej parafii, tj. ks. Stanis³awa Starca, ks. Wojciecha
Trytka i ks. Augustyna Podrazy sprawi³y, ¿e
prymas Stefan Wyszyñski nada³ parafii w

1968 r. prawo drugiego odpustu na dzieñ
Matki Boskiej Zielnej.
Parafia Czarna Sêdziszowska, w sk³ad
której wchodz¹ wioski Czarna, Krzywa, Cierpisz, Ruda, nale¿a³a kolejno do trzech diecezji: krakowskiej, tarnowskiej i obecnie rzeszowskiej.
Przez 400 lat swego istnienia dzieli³a los
naszej Ojczyzny, mia³a swój udzia³ w jej tragicznych dziejach. W czasie powstania styczniowego ówczesny proboszcz ks. Józef Maraszewski przechowywa³ na wie¿y koœcio³a
powstañców poszukiwanych przez ¿andarmeriê austriack¹, co póŸniej narazi³o go na
d³ugie œledztwa i nie³askê.
Prawdziw¹ tragediê prze¿y³a nasza parafia za czasów II wojny œwiatowej, kiedy to
koœció³ zosta³ zamkniêty i zamieniony na
magazyn. Ksi¹dz proboszcz Wojciech Trytek zamieszka³ w domu £ucji Chmiel. Koœció³ zosta³ zorganizowany w pustym domu
Stanis³awa Ozimka w Czarnej. Po II wojnie
œwiatowej pracowa³ w naszej parafii ks. Jan
Krawczyk, który w pamiêci parafian zapisa³
siê jako wielki gospodarz: wystawi³ dzwonnicê, zamówi³ do niej dzwony z uzbieranego
z³omu, odnowi³ o³tarz w koœciele oraz rozpocz¹³ budowê ogrodzenia wokó³ cmentarza.
Dzisiejszy wygl¹d koœcio³a ró¿ni siê od
budynku, jaki istnia³ na pocz¹tku XX wieku. Jest to wielka zas³uga proboszczów parafii Czarna, którzy w miarê swoich mo¿liwoœci i posiadanych œrodków pieniê¿nych
starali siê upiêkszaæ koœció³ parafialny i plac
wokó³ niego. Lata 80. i 90. to odnowienie
(ci¹g dalszy na str. 4)
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Radosne i wdziêczne œwiêtowanie

(ci¹g dalszy ze str. 3)
polichromii koœcio³a, renowacja o³tarzy,
wymiana posadzki. Ostatnie lata to budowa
kaplicy cmentarnej, nowe ogrodzenie wokó³
cmentarza, dobudowanie przedsionka
przed g³ównym wejœciem do koœcio³a, wy³o¿enie kostk¹ placu przykoœcielnego, centralne ogrzewanie, odnowa ogrodzenia, konserwacja i ocieplenie stropu, malowanie
dachu i wiele innych inwestycji. Na uwagê
zas³uguje te¿ wybudowanie przez mieszkañców Czarnej Domu Katechetycznego, który po powrocie religii do szkó³ przekazany
zosta³ diecezji rzeszowskiej. Po rozbudowaniu urz¹dzony tu zosta³ dom rekolekcyjny
dla rodzin Koœcio³a Domowego – Kana.
To w³aœnie dziêki ci¹g³ym remontom i
naprawom zawdziêczamy dzisiejszy wygl¹d
œwi¹tyni, która mimo ¿e jest prost¹ budowl¹,
zachwyca swoim osobliwym urokiem.

ZAS£U¯ENI PARAFIANIE
B£. KS. ROMAN SITKO – najwiêksza
chluba naszej parafii. Urodzi³ siê w Czarnej, tutaj uczêszcza³ do szko³y. Po ukoñczeniu Seminarium Duchownego i otrzymaniu œwiêceñ kap³añskich piastowa³ wiele
urzêdów i stanowisk, m.in. by³ szambelanem papieskim i protonotariuszem apostolskim. Jego zas³ugi doceni³y tak¿e w³adze
pañstwowe. Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Ignacy Moœcicki nada³ mu Order
Polonia Restituta. Od 1930 r. przyj¹³ obowi¹zki rektora seminarium w Tarnowie. W
czasie II wojny œwiatowej zosta³ aresztowany przez gestapo i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Oœwiêcimiu, gdzie
zgin¹³ œmierci¹ mêczeñsk¹. Ojciec Œwiêty
Jan Pawe³ II podczas wizyty w Polsce og³osi³ go b³ogos³awionym.
KSI¥DZ REKTOR W£ADYS£AW ŒWIDER – urodzony w Czarnej, podczas wojny zosta³ aresztowany za pomoc osobom
narodowoœci ¿ydowskiej i osadzony w
obozie w Oœwiêcimiu. Po wojnie studiowa³ w Rzymie. Po powrocie do kraju zosta³ mianowany profesorem historii sztuki
sakralnej oraz jêzyków obcych w Seminarium Duchownym w Tarnowie. Opracowa³ historiê parafii Czarna oraz poszczególnych miejscowoœci. Jego imiê nosi Szko³a Podstawowa w Czarnej.
STANIS£AW KOT – urodzony we wsi
Ruda, profesor Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie, autor wielu prac naukowych. Najwiêksze jego dzie³o to „Historia
wychowania”. Publikowa³ swoje prace w
jêzyku angielskim, niemieckim, francuskim
i w³oskim. By³ równie¿ doktorem honoris
causa uniwersytetów w Oxfordzie i Bazylei. W czasie II wojny œwiatowej genera³
W³adys³aw Sikorski powierzy³ mu urz¹d
wicepremiera, a nastêpnie stanowisko
ambasadora Rzeczypospolitej w Moskwie,
gdzie z oddaniem pracowa³ na rzecz Polaków. Zmar³ w Londynie w 1975 r.
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15 sierpnia parafia rzymskokatolicka pw.
œw. Stanis³awa Biskupa i Mêczennika w Czarnej Sêdziszowskiej obchodzi³a odpust parafialny ku czci Matki Bo¿ej Wniebowziêtej,
po³¹czony z uroczystoœci¹ obchodów 400lecia powstania parafii.
Œwiêtowanie 400-lecia powstania naszej
parafii zaplanowaliœmy na ca³y rok. Dzia³ania nasze obejmowa³y ¿ycie duchowe i doczesne naszej wspólnoty. Wszystko to jednak
siê przeplata, poniewa¿ parafianie z ogromnym zaanga¿owaniem wykonywali ró¿ne
prace, takie jak np. budowa ogrodzenia
cmentarza i jego malowanie, przygotowanie
o³tarza i placu uroczystoœci, dekoracje, wykonanie jubileuszowego Krzy¿a i umieszczenie go na przygotowanym odpowiednio
miejscu przed g³ównym wejœciem do naszej
œwi¹tyni. Z pewnoœci¹ misje parafialne i triduum bezpoœrednio przygotowuj¹ce do tej
uroczystoœci po³¹czone ze spowiedzi¹ wp³y-

nê³y na owocne prze¿ycie jubileuszu, któremu przewodniczy³ bp Kazimierz Górny. W
czasie homilii Ksi¹dz Biskup zachêci³ do
wdziêcznoœci Panu Bogu i Matce Najœwiêtszej za cztery wieki pos³ugi Koœcio³a œw. dla
wiernych naszej wspólnoty parafialnej oraz
do ¿ycia zgodnego z wiar¹ naszych przodków przez kolejne lata i wieki. Tê wyj¹tkow¹
wiêŸ z histori¹ Koœcio³a i naszej Ojczyzny podkreœli³o podnios³e odœpiewanie „Bogurodzicy” na rozpoczêcie ca³ej uroczystoœci.
Pe³nym wzruszenia momentem obchodów 400-lecia naszej parafii by³o poœwiêcenie Krzy¿a jubileuszowego i wmurowanie
aktu erekcyjnego w jego cokó³ oraz uroczyste „Te Deum” radoœnie wyœpiewane
wdziêcznym sercem przez licznie zgromadzonych kap³anów i wszystkich uczestników
tej uroczystoœci.
Ks. Edward Brzana
Jan Ró¿añski

Uroczystoœciom jubileuszowym w Czarnej Sêdziszowskiej przewodniczy³ JE ks. bp Kazimierz Górny.

Podczas uroczystoœci ks. biskup poœwiêci³ Krzy¿ jubileuszowy.

Procesja eucharystyczna.

Fot. (5) T. ¯¹d³o
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Wakacyjne inwestycje oœwiatowe
(ci¹g dalszy ze str. 2)
· Szko³a Podstawowa w Boreczku
- I etap – wymiana instalacji centralnego ogrzewania
- II etap – wymiana okien, ocieplenie
elewacji
wartoœæ inwestycji – 212.808 z³.

- elewacja zachodnia
Nowa elewacja szko³y podstawowej w Boreczku.
· Szko³a Podstawowa Nr 2 w Sêdziszowie M³p.
- I etap – wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
wartoœæ inwestycji – 66.127 z³.
· Szko³a Podstawowa Zagorzyce Dolne
- I etap – wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
- II etap – ocieplenie elewacji
wartoœæ inwestycji – 203.777 z³.
2. Zakres wykonanych podczas tegorocznych wakacji planowanych remontów
oraz zwi¹zane z nimi koszty:

· Szko³a Podstawowa w Czarnej Sêdziszowskiej – remont ³azienek i wymiana
pionów sanitarnych, generalny remont
sali gimnastycznej
wartoœæ inwestycji – 27.000 z³,
· Szko³a Podstawowa w Kawêczynie – u³o¿enie chodnika z kostki brukowej, wykonanie zadaszenia przed
wejœciem do szko³y
wartoœæ inwestycji – 21.000 z³,
· Gimnazjum w Czarnej Sêdziszowskiej - malowanie
dachu
wartoœæ inwestycji – 23 000 z³.
· Zespó³ Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli w Sêdziszowie M³p. –
wymiana okien, ocieplenie i
nowa elewacja – wartoœæ inwestycji – 30.000 z³.
- elewacja
3. Zakres wykonanych podczas
wschodnia
tegorocznych wakacji remontów, prac konserwatorskich wykonanych metod¹ gospodarcza
oraz zwi¹zane z nimi koszty:
· SP Nr 2 w Sêdziszowie M³p. – malowanie dwóch sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego, jadalni,
· SP Nr 3 w Sêdziszowie M³p. – malowanie pomieszczeñ szko³y, remont ³azienek,
· SP w Boreczku – malowanie górnego
korytarza i po³o¿enie paneli w dwóch
salach lekcyjnych,
· SP w Borku Wielkim – malowanie sprzêtu sportowego, stolarki drzwiowej, lamperii, ³azienek, drzwi, lamperii,

Odnowiona elewacja siedziby ZOSiP w Sêdziszowie M³p.
- elewacja pó³nocna

- elewacja po³udniowa
Nowa elewacja szko³y podstawowej w Zagorzycach Dolnych

Zadaszenie nad wejœciem do Szko³y Podstawowej w Kawêczynie.

Sala gimnastyczna w Czarnej Sêdz.
· SP w Bêdziemyœlu – malowanie pomieszczeñ szko³y,
· SP w Czarnej Sêdziszowskiej – odnowienie szatni,
· SP w Krzywej – po³o¿enie paneli w pokoju nauczycielskim, prace remontowo-konserwacyjne na terenie wokó³
szko³y, malowanie jednej sali lekcyjnej,
· SP w Klêczanach – malowanie sal lekcyjnych i korytarzy, remont schodów
wejœciowych,
· SP w Szkodnej – malowanie jadalni,
remont rynien, uzupe³nianie p³ytek elewacyjnych,
· SP w Zagorzycach Dolnych – malowanie niektórych pomieszczeñ szko³y,
· SP w Zagorzycach Górnych – malowanie sal lekcyjnych, sekretariatu, sto³ówki i kuchni,
· Zespó³ Szkó³ w Wolicy Piaskowej – malowanie lamperii, podmalowanie zabrudzeñ,
· Zespó³ Szkó³ w Górze Ropczyckiej –
malowanie lamperii na korytarzach,
· Gimnazjum w
Czarnej Sêdziszowskiej – malowanie czterech sal
lekcyjnych, odnowienie lamperii na
korytarzach,
· Gimnazjum w Sêdziszowie M³p. –
malowanie sal lekcyjnych, po³o¿enie p³ytek w szatni,
· Gimnazjum w Zagorzycach GórFot. (7) J. Maroñ
nych – malowanie
wszystkich sal i pomieszczeñ szko³y,
· Przedszkole Nr 1 w Sêdziszowie M³p. – malowanie kuchni,
korytarza, huœtawek,
· Przedszkole Nr 2 w Sêdziszowie M³p. – malowanie dwóch
pomieszczeñ i naprawy sprzêtu ogrodowego.
Wartoœæ drobnych remontów i
prac konser watorskich –
41 500 z³.
Dyrektor ZOSiP
– Irena Lewicka
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ul. œw. Barbary w Sêdziszowie M³p.
Wykonawca – Podkarpackie Przedsiêbiorstwo Robót
Drogowych DROGBUD Sp. z o.o. Rudna Ma³a
Wartoœæ – 175 276,21 z³
Zakres – Wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej o szerokoœci 5 mb na odcinku 152 mb, wykonanie obustronnie chodnika z kostki brukowej wraz
ze zjazdami do posesji.
ul. Lipowa w Sêdziszowie M³p.
Wykonawca – Podkarpackie Przedsiêbiorstwo Robót
Drogowych
DROGBUD Sp. z o.o. Rudna Ma³a
Wartoœæ – 275 177,37 z³
Zakres – Wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej o szerokoœci 5 mb, na odcinku 200 mb, wykonanie obustronnie chodnika z kostki brukowej wraz
ze zjazdami do posesji.
Termin odbioru – 17 wrzeœnia 2008 r.

Ul. Œw. Barbary

Wolica Piaskowa - Gorajec
Wykonawca – Miejskie Przedsiêbiorstwo Dróg i Mostów. Sp. z o.o. Rzeszów
Wartoœæ – 175 276,21 z³
Zakres – Wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej o szerokoœci 3,5 mb na odcinku 290 mb,
oczyszczenie rowu.
Ul. Lipowa
ul. Rêdziny w Sêdziszowie M³p.
Wykonano oœwietlenie ulicznego odcinka ulicy Rêdziny
Wartoœæ – 40 000,00 z³
Wykonawca – Zak³ad Instalatorstwa Elektrycznego –
Nockowa.

Droga na Gorajec

Oœwietlenie ul. Rêdziny
Na stadionie „Lechii” w Sêdziszowie M³p. stoi ju¿ konstrukcja nowych trybun, pozosta³ jeszcze do wykonania monta¿ 864 krzese³ek. Inwestycja ma byæ zakoñczona do koñca wrzeœnia br., a jej koszt to 1 012 838
z³. W nastêpnym roku bêdzie wykonane zadaszenie
trybun. Wykonawc¹ jest firma „Energotechnik” sp.
z o.o. w Rzeszowie. Ca³kowity koszt nowych trybun
z zadaszeniem wyniesie 1,5 mln z³.
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Konstrukcja trybun na stadionie Lechii w Sêdziszowie M³p.

Fot. (5) J. Maroñ
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Radni zdecydowali o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 10.685 z³ dla Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie stanowiska pracy w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Ropczycach – Zamiejscowym Referacie Komunikacji w Sêdziszowie M³p.

Rada Miejska w Sêdziszowie M³p. XVII Sesjê odby³a w dniu 29 lipca 2008 r. W porz¹dku obrad
znalaz³o siê 13 uchwa³.
1. Uchwa³a w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2008 terenu osiedla
mieszkaniowego w Sêdziszowie M³p. przy
ul. Weso³ej.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar o powierzchni
50,20 ha po³o¿ony w zachodniej czêœci miasta po pó³nocnej stronie ulicy Weso³ej i drogi krajowej Nr 4. Przewidziano utworzenie
na tym terenie nowego osiedla budownictwa mieszkaniowego zarówno jednorodzinnego jak i wielorodzinnego. Strefa posiada
pewne ograniczenia zagospodarowania terenu. G³ównym ograniczeniem determinuj¹cym sposób zagospodarowania terenu s¹
dwie linie gazowe wysokiego ciœnienia, a poza
tym ca³y obszar po³o¿ony jest w strefie
ochronnej zbiornika wód podziemnych.
Powstanie tam oko³o 130 dzia³ek jednorodzinnych. W zabudowie wielorodzinnej
przewidziano budynki o maksymalnej wysokoœci do 4 kondygnacji, 4 klatkowe o doœæ
luŸnej zabudowie. Od strony drogi nr 4 znajduj¹ siê g³ównie tereny us³ugowe i mieszkaniowo-us³ugowe, z tym, ¿e dla tych drugich
obowi¹zuje linia zabudowy 50 metrów od
krawêdzi jezdni dla budynków jednokondygnacyjnych i 70 metrów dla budynków
posiadaj¹cych wiêcej ni¿ jedn¹ kondygnacjê. Takiego ograniczenia nie ma w przypadku us³ug, mog¹ byæ one realizowane w
pierwszej linii zabudowy od drogi. Od drogi nr 4 istnieje zakaz realizacji wjazdów na
dzia³ki, w zwi¹zku z tym zaprojektowano
drogê serwisow¹ biegn¹c¹ równolegle do
drogi nr 4, która zostanie w³¹czona do ul.
Weso³ej. Na tym terenie dopuszczona jest
ró¿norodna dzia³alnoœæ gospodarcza, ale
taka, która nie pogorszy warunków œrodowiska przyrodniczego.
2. Uchwa³a w sprawie utworzenia spó³ki.
Rada postanowi³a utworzyæ spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ wspólnie z Powiatem Ropczycko-Sêdziszowskim, Gmin¹
Ropczyce, Gmin¹ Iwierzyce, Gmin¹ Ostrów,
Gmin¹ Wielopole Skrzyñskie, która bêdzie
organem prowadz¹cym Zak³adu Pielêgnacyjno-Opiekuñczego w Sêdziszowie M³p.
dzia³aj¹cego obecnie w ramach ZOZ Ropczyce.
3. Uchwa³a w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego.

4. Uchwa³a w sprawie udzielenia dotacji dla
Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Ropczycach.
Udzielono dotacji w wysokoœci 120.000 z³
dla Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Ropczycach z przeznaczeniem na zakup kardiologicznego zestawu do wykonywania prób
wysi³kowych dla Szpitala Powiatowego w
Sêdziszowie M³p.
5. Uchwa³a w sprawie zmiany uchwa³y nr
XIII/117/08 z dnia 8 lutego 2008 r. w
sprawie bud¿etu gminy na 2008 r.
Rada Miejska dokona³a zmian w za³¹czniku
do bud¿etu gminy na 2008 r. okreœlaj¹cym
„Limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne realizowane na terenie miasta
i gminy Sêdziszów M³p.” poprzez wprowadzenie zadania „rozbudowa czêœci dydaktycznej Szko³y Podstawowej w Borku Wielkim wraz z budow¹ sali gimnastycznej”. Na
to zadanie zostanie z³o¿ony wniosek o dofinansowanie ze œrodków Unii Europejskiej.
6. Uchwa³a w sprawie zmian w bud¿ecie
gminy na 2008 r.
Moc¹ tej uchwa³y Rada Miejska dokona³a
zmian bud¿etu polegaj¹cych na:
a)Zwiêkszeniu dochodów o kwotê
283.348,60 z³ z tytu³u:
- dotacji rozwojowej na dofinansowanie
projektu systemowego „Czas na aktywnoœæ w gminie Sêdziszów M³p.” w ramach programu operacyjnego Kapita³
Ludzki wspó³finansowanego ze œrodków
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego –
162.338,60 z³
- czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej
- 46.692 z³,
- rozliczenia z lat ubieg³ych ( œrodki z konta
wydatków niewygasaj¹cych) – 60.048 z³,
- zwrotu nienale¿nie pobranych œwiadczeñ rodzinnych – 10.000 z³,
- dotacji celowej z Gminy Ropczyce na
dofinansowanie wydatków inwestycyjnych na opracowanie koncepcji po³¹czenia komunikacyjnego od skrzy¿owania ul. Fabrycznej do w³¹czenia z ul.
Kolonia –Witkowice - 4.270 z³
b)Zwiêkszeniu przychodów bud¿etu o kwotê 443.127 z³ z tytu³u wolnych œrodków.
c)Zwiêkszeniu wydatków o kwotê 726.475,60
z³, któr¹ rozdysponowano na :
- realizacjê projektu systemowego przez
MGOPS w Sêdziszowie M³p. „Czas na
aktywnoœæ w gminie Sêdziszów M³p.” w
ramach programu operacyjnego Kapita³ Ludzki wspó³finansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego – 162.338,60 z³,

- zakup sprzêtu do hali sportowej przy Gimnazjum w Sêdziszowie M³p. – 46.692 z³,
- remont budynków komunalnych –
57.000 z³,
- op³acenie sk³adki na PFRON – 10.000 z³,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 10.000 z³,
- dotacjê celow¹ na pomoc finansow¹ dla
Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego na
dofinansowanie kosztów utrzymania
Wydzia³u Komunikacji i Transportu w
Starostwie Powiatowym w Ropczycach
– 10.685 z³,
- dotacjê celow¹ dla Gminy Dêbica na
realizacjê przedsiêwziêcia pn „Rezerwacja czêstotliwoœci z zakresu 3600-3800
MHz (WIMAX)” na podstawie porozumienia – 5.442 z³,
- podatek VAT podlegaj¹cy rozliczeniu z
Urzêdem Skarbowym – 20.000 z³.
- dokumentacjê projektowo-kosztorysow¹ na wykonanie mostu przez rzekê
Budzisz w ci¹gu drogi gminnej w Zagorzycach (Ocha³ówka) – 29.900 z³,
- dokumentacjê na przebudowê ul. Koœciuszki, Bednarskiej i Szkarpowej –
23.648 z³,
- projekt zadaszenia sitopiaskownika na
oczyszczalni œcieków w Sêdziszowie M³p.
– 6.500 z³,
- opracowanie koncepcji po³¹czenia komunikacyjnego od skrzy¿owania ul. Fabrycznej do w³¹czenia z ul. Kolonia –
Witkowice – 4.270 z³,
- opracowanie dokumentacji na budowê
zespo³u boisk „ORLIK 2012” z budynkiem szatniowo-sanitarnym i elementami infrastruktury technicznej – 25.000 z³,
- opracowanie projektu budowlanego
przebudowy gazoci¹gów rozdzielczych
œredniego i niskiego ciœnienia oraz stacji
II na Osiedlu M³odych w Sêdziszowie
M³p.- 15.000 z³,
- budowê linii kablowej od stacji SUW
do studni awaryjnej S-3A w Wolicy £ugowej wraz z obudow¹ i ogrodzeniem
– 180.000 z³,
- dotacje celow¹ dla Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Ropczycach na zakup sprzêtu
medycznego dla Szpitala Powiatowego
w Sêdziszowie M³p.- 120.000 z³.
Ponadto dokonano przeniesieñ wydatków
pomiêdzy dzia³ami i paragrafami, w tym
m.in. na:
- przebudowê drogi gminnej Wolica Piaskowa – Potok,
- przebudowê wêz³a drogowego Rêdziny
Wschód w Sêdziszowie M³p.: budowa ul.
ks. Sapeckiego,
- przebudowa drogi gminnej ZagorzyceRogówka
- przebudowa drogi gminnej w Górze
Ropczyckiej.
7. Uchwa³a w sprawie przyjêcia do realizacji projektów wspó³finansowanych ze
œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
(ci¹g dalszy na str. 8)
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(ci¹g dalszy ze str. 7)
Rada Miejska przyjê³a do realizacji dwa projekty wspó³finansowane ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. W
ramach pozyskanych œrodków we wszystkich
przedszkolach na terenie gminy bêd¹ realizowane bezp³atne zajêcia dodatkowe z jêzyka angielskiego, logopedii, rytmiki. Rozpoczêcie zajêæ nast¹pi we wrzeœniu br. Ponadto wyd³u¿ony zostanie czas pracy w
przedszkolach na terenie miasta.
8. Uchwa³a w sprawie zatwierdzenia taryf
zbiorowego zaopatrzenia w wodê.
Od 1 paŸdziernika 2008 r. za 1 m3 wody w
gospodarstwach domowych mieszkañcy
Góry Ropczyckiej zap³ac¹ 1,97 z³ brutto (poprzednio 1,92 z³) pozostali odbiorcy 2,78 z³
(poprzednio 2,73 z³).
9. Uchwa³a w sprawie zatwierdzenia taryf
zbiorowego zaopatrzenia w wodê.
Od 1 paŸdziernika 2008 r. za 1 m3 wody w
gospodarstwach domowych mieszkañcy Bêdziemyœla zap³ac¹ 2,20 z³ brutto (poprzed-

nio 2,10 z³) pozostali odbiorcy 2,51 z³ (poprzednio 2,41 z³).
10. Uchwa³a w sprawie zatwierdzenia taryf
zbiorowego zaopatrzenia w wodê.
Od 1 paŸdziernika 2008 r. za 1 m3 wody w
gospodarstwach domowych mieszkañcy
Klêczan zap³ac¹ 3,05 z³ brutto (poprzednio
3,00 z³) pozostali odbiorcy 4,17 z³.
11. Uchwa³a w sprawie zatwierdzenia taryf
zbiorowego zaopatrzenia w wodê.
Od 1 paŸdziernika 2008 r. wzrasta cena 1
m3 wody z ujêcia w Krzywej, mieszkañcy
Krzywej i Kawêczyna Sêdz. oraz inne podmioty zap³ac¹ 1,80 z³ brutto (poprzednio
1,70 z³).
12. Uchwa³a w sprawie przyst¹pienia Gminy Sêdziszów M³p. do Polskiego Projektu 400 Miast.
„Polski Projekt 400 Miast” realizowany jest
w zakresie redukcji ryzyka zawa³ów serca i
udarów mózgu wœród mieszkañców ma³ych
miast i wsi. Badaniami pod k¹tem czynników ryzyka uk³adu kr¹¿enia objête zostan¹
dzieci w wieku 11 lat. Badane bêdzie ciœnie-

nie têtnicze oraz oceniany brak aktywnoœci
ruchowej. Ponadto badaniami objêci zostan¹ dziadkowie i rodzice tych dzieci. Celem badania u osób doros³ych bêdzie wykrycie chorób uk³adu kr¹¿enia, poprzez
badania: nadciœnienia têtniczego, poziomu
cholesterolu i poziomu cukru. Z tytu³u
uczestniczenia w tym programie Gmina nie
bêdzie ponosiæ ¿adnych kosztów.
13. Uchwa³a w sprawie przyjêcia do realizacji projektu wspó³finansowanego ze
œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach dzia³ania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.
Rada Miejska przyjê³a do realizacji projekt
wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. W ramach pozyskanych œrodków w szko³ach podstawowych w Borku Wielkim, Szkodnej,
Krzywej, Zagorzycach Dolnych i Bêdziemyœlu bêd¹ prowadzone zajêcia dodatkowe:
matematyczno-przyrodnicze, artystyczne i
jêzykowe.
BIURO RADY MIEJSKIEJ

Gmina stawia na edukacjê dzieci i m³odzie¿y
Projekt w ramach Poddzia³ania 9.1.2
w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki

Po przyjêciu do realizacji projektów dotycz¹cych zajêæ dodatkowych w przedszkolach przez Wojewódzki Urz¹d Pracy przyszed³ czas na kolejny projekt. Koñcem lipca
Gmina otrzyma³a informacjê o pozytywnym
rozpatrzeniu z³o¿onego wniosku o dofinansowanie dotycz¹cego rozszerzenia oferty
edukacyjnej na terenach wiejskich.
Oznacza to, ¿e od wrzeœnia uczniowie 5
szkó³ podstawowych z terenu gminy (Bêdziemyœla, Borku Wielkiego, Krzywej, Szkodnej
i Zagorzyc Dolnych) bêd¹ mieæ mo¿liwoœæ
uczestnictwa w zajêciach rozwijaj¹cych kompetencje kluczowe. Zorganizowane zostan¹
zajêcia matematyczno-przyrodnicze, informatyczne, jêzykowe i artystyczne.
Celem projektu jest zwiêkszenie szans
edukacyjnych uczniów szkó³ podstawowych
poprzez zorganizowanie zajêæ pozalekcyjnych ukierunkowanych na pobudzenie aktywnoœci edukacyjnej dzieci. Projekt jest odpowiedzi¹ na problemy wystêpuj¹ce w szko³ach: brak zastosowania innowacyjnych
form edukacji pozalekcyjnej, prowadzenie
zajêæ tradycyjnymi metodami przy u¿yciu
zniszczonych i ma³o nowoczesnych narzêdzi, brak oferty edukacyjnej budz¹cej zainteresowanie i chêæ poszerzania wiedzy. W
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ramach projektu zakupione zostan¹ atrakcyjne pomoce dydaktyczne tj. programy
multimedialne, mikroskopy, stacja pogody,
s³owniki, kamery, itp. Na zakoñczenie projektu zorganizowany zostanie miêdzyszkolny pokaz szkó³ sprawdzaj¹cy osi¹gniêcia
uczniów bior¹cych udzia³ w projekcie.
Projekt bêdzie realizowany przez Zespó³
Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli od 1 wrzeœnia
2008 r. do 30 czerwca 2009 r. Teraz tylko
czekaæ na efekty w/w zajêæ oraz na kolejne
konkursy, które pozwol¹ obj¹æ pomoc¹ pozosta³e szko³y podstawowe oraz gimnazja.
Monika Kubacka

PROGRAM „UCZEÑ NA WSI”

- POMOC DLA UCZNIÓW
NIEPE£NOSPRAWNYCH
Uczniowie niepe³nosprawni pe³noletni lub rodzice uczniów niepe³nosprawnych niepe³noletnich (wa¿ne jest posiadanie orzeczenia o niepe³nosprawnoœci lub stopniu niepe³nosprawnoœci wydanego przez Komisjê Orzekaj¹c¹ przy Starostwie Powiatowym) mog¹
do dnia 24.09.2008 r. sk³adaæ wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu „Uczeñ na wsi”. Celem programu jest pomoc w zdobyciu wykszta³cenia przez osoby
niepe³nosprawne zamieszkuj¹ce gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie.
Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki mo¿na pobraæ oraz uzyskaæ bli¿sze informacje o programie w Zespole Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli w Sêdziszowie M³p. ul. Ks. St.
Maci¹ga 5. nr telefonu: 017 221 65 94.
Wnioski mo¿na pobraæ tak¿e ze strony internetowej Urzêdu Miejskiego
w Sêdziszowie M³p.: www.sedziszow-mlp.pl
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inne cierpienia” towarzyszy nam przez ca³e
¿ycie.

Coraz czêœciej w œrodkach masowego przekazu nag³aœniany jest problem zwi¹zany z przemoc¹
stosowan¹ wobec dzieci. Niekiedy s¹ to informacje maj¹ce wstrz¹saj¹ce zakoñczenie, mówi¹ce o
œmierci niewinnego i wczeœniej okrutnie katowanego dziecka. Zapewne wszyscy zadaj¹ sobie wówczas pytanie: gdzie by³a rodzina dziecka, gdzie byli s¹siedzi? Dlaczego nic nie zrobili, aby tej
tragedii zapobiec?
Trudno bowiem uwierzyæ, ¿e tego nie
mo¿na zauwa¿yæ, poniewa¿ wszystkie sposoby przemocy wobec dziecka s¹ widoczne
i powinny zmusiæ do refleksji i dzia³ania.
Dzieci mog¹ byæ krzywdzone w ró¿ny
sposób. Mog¹ byæ maltretowane fizycznie,
co oznacza, ¿e poprzez celowe formy zachowañ doros³ych doznaj¹ bólu i cierpienia. S¹ to najczêœciej surowe kary cielesne
oraz inne akty fizycznej przemocy zadawanej dziecku z premedytacj¹. Czêsto ju¿ sam
wygl¹d dziecka mówi o stosowaniu tego rodzaju przemocy; mog¹ to byæ np. nietypowe obra¿enia, naderwane uszy, wyrwane
kêpki w³osów, ró¿ne etapy gojenia siê ran,
nietypowe oparzenia itp.
Dziecko mo¿e byæ tak¿e krzywdzone
emocjonalnie. Polega to na niew³aœciwym
postêpowaniu wobec dziecka, w wyniku,
którego wyrz¹dza mu siê powa¿ne szkody
natury emocjonalnej. S¹ to ró¿ne zachowania rodziców b¹dŸ opiekunów, które prowadz¹ do zniszczenia pozytywnego obrazu
w³asnej osoby. Do zachowañ tego typu
nale¿¹ miêdzy innymi: ignorowanie, odrzucanie, izolowanie, terroryzowanie, upokarzanie, zmuszanie do wysi³ku przekraczaj¹cego mo¿liwoœci dziecka, wykonywanie ciê¿kiej pracy, pozbawianie form kontaktu potrzebnych do prawid³owego rozwoju (przytulanie, noszenie na rêkach). Stosowanie
tego rodzaju przemocy mo¿e prowadziæ do
stanów depresyjnych oraz myœli i zachowañ
samobójczych. U tak krzywdzonych dzieci
mo¿na zauwa¿yæ tak¿e opóŸnienie wzrastania i rozwoju, zaburzenia mowy, ssanie palca, ko³ysanie siê, moczenie siê i zanieczyszczanie bez powodów medycznych, zaburzenia mowy wynikaj¹ce z napiêcia nerwowego, zaburzenia snu, dolegliwoœci psychosomatyczne (bóle g³owy, brzucha, md³oœci),
lêk, sta³e poczucie winy.
Wobec dzieci doroœli stosuj¹ tak¿e przemoc seksualn¹. W tym rodzaju krzywdzenia dzieci mo¿na rozró¿niæ: kazirodztwo,
gwa³t, wykorzystanie dzieci do celów pornografii i prostytucji. Nadu¿ycia seksualne
obejmuj¹ takie zachowania jak: uwodzenie,
œwiadome czynienie z dziecka œwiadka aktów p³ciowych, zachêcanie do ogl¹dania
pornografii czy rozbierania siê. U dziecka
tak krzywdzonego mo¿emy zauwa¿yæ nieokreœlone skargi i dolegliwoœci somatyczne,
d³u¿sz¹ absencjê w szkole, skargi na bóle w
okolicach narz¹dów p³ciowych, odbytu,
krzy¿a, do³u brzucha, urazy i uszkodzenia w
okolicy ust, ci¹¿a, niska samoocena, z³e relacje z rówieœnikami, a tak¿e wyzywaj¹ce
zachowania i ucieczki.

Kolejn¹ form¹ przemocy wobec dziecka jest zaniedbywanie, przez co rozumie siê
niezaspokajanie jego podstawowych potrzeb fizycznych, a tak¿e psychicznych. Chodzi tu o niew³aœciwe ubieranie, od¿ywianie,
ochronê zdrowia, edukacjê, brak uwagi i
zainteresowania ze strony rodziców. Dziecko ulegaj¹ce temu rodzajowi przemocy
mo¿e byæ: ci¹gle zmêczone, apatyczne, ubrane nieodpowiednio do pogody i rozmiarów
cia³a, odzie¿ mo¿e byæ brudna i zniszczona.
Mo¿e byæ zara¿one paso¿ytami, daje siê zauwa¿yæ tak¿e liczne uszkodzenia skóry,
owrzodzenia, zasypianie w klasie, proszenie
o jedzenie lub jego kradzie¿, zachowania
przestêpcze.
Nie usprawiedliwiajmy siê wiêc, ¿e nic
nie widzieliœmy i nic nam nie wiadomo o
maltretowaniu dziecka, które byæ mo¿e ¿yje
w pobli¿u nas. Nie zrzucajmy tak¿e odpowiedzialnoœci na organy strzeg¹ce prawa i
obowi¹zku. Pamiêtajmy, ¿e mimo nowych
aktów prawnych takich jak Konwencja o
Prawach Dziecka, dawne normy kulturowe,
nawyki, czy przes¹dy, a przede wszystkim
nasza obojêtnoœæ przyczyniaj¹ siê do wyrz¹dzania dziecku z³a. Niech myœl Pana Cogito: „¯ebym rozumia³ innych ludzi inne jêzyki

Osoby potrzebuj¹ce wsparcia serdecznie zapraszamy do Powiatowego Oœrodka
Interwencji Kryzysowej w Lubzinie, dzia³aj¹cego w ramach Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Ropczycach. Oœrodek
zapewnia kompleksow¹ pomoc osobom i
rodzinom, znajduj¹cym siê w sytuacji kryzysowej, zwi¹zanej ze zjawiskiem przemocy
domowej, problemem alkoholowym cz³onka rodziny, problemami wychowawczymi,
klêskami ¿ywio³owymi czy te¿ innymi zdarzeniami i sytuacjami, w których osoby nie
s¹ w stanie same przezwyciê¿yæ trudnej sytuacji, przy wykorzystaniu w³asnych œrodków
i mo¿liwoœci.
W ramach naszego Oœrodka istnieje
równie¿ mo¿liwoœæ uzyskania bezp³atnej
porady prawnej oraz pomocy psychologicznej. Dy¿ury specjalistów odbywaj¹ siê w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Konopnickiej 5 w Ropczycach oraz w siedzibie Powiatowego Oœrodka Interwencji Kryzysowej w Lubzinie.
Oœrodek dysponuje tak¿e ca³odobowymi miejscami schronienia, przeznaczonymi
dla osób, które nie mog¹ czasowo przebywaæ w miejscu zamieszkania.
Zapraszamy do Powiatowego Oœrodka
Interwencji Kryzysowej w Lubzinie:
39-102 Lubzina 47, tel. (0-17) 22-12- 566,
e- mail: poik@pcpr-ropczyce.pl
Ewa Skóra - psycholog
Powiatowy Oœrodek Interwencji
Kryzysowej w Lubzinie

Bezp³atne badania
mammograficzne
Co roku ponad 12 tysiêcy Polek choruje na raka piersi, a 4 tysi¹ce z nich umiera!
Jest to najczêœciej wystêpuj¹cy nowotwór z³oœliwy u kobiet. Choruj¹ przewa¿nie Panie
oko³o 50 roku ¿ycia. Im starszy wiek, tym
czêœciej wystêpuje rak piersi. Jednak zdarza
siê on tak¿e u kobiet m³odych.
Nowotwór z³oœliwy piersi wczeœnie wykryty i leczony daje szanse ca³kowitego wyleczenia. Dlatego bardzo wa¿na jest comiesiêczna samokontrola piersi oraz badania
profilaktyczne.
Panie pomiêdzy 50-69 rokiem ¿ycia mog¹
co 24 miesi¹ce skorzystaæ z bezp³atnych badañ mammograficznych, które pozwalaj¹ na
wczesne wykrycie nowotworu. S¹ one wykonywane w ramach badañ profilaktycznych w
22 oœrodkach na Podkarpaciu.
Na badanie nie jest potrzebne skierowania, wystarczy mieæ przy sobie dowód
osobisty, wyniki wczeœniejszych mammografii, je¿eli by³y wykonywane. Pacjentki powinny wczeœniej zarejestrowaæ siê telefonicznie
mówi¹c, ¿e chc¹ skorzystaæ z bezp³atnych

badañ mammograficznych. Przed badaniem nie nale¿y u¿ywaæ dezodorantów, talków w okolicy pachowej.
Drogie Panie pamiêtajcie, ¿e ¿ycie jest
w Waszych rêkach!
Adresy i telefony najbli¿szych
oœrodków wykonuj¹cych bezp³atne
badania mammograficzne:
1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. F. Chopina, Rzeszów, ul. Chopina
2; tel. (0-17) 852-53-50
2. Zespó³ Opieki Zdrowotnej w Dêbicy,
ul. Krakowska 91; tel. (0-14) 680-8206
3. Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej MAZ-MED, Rzeszów, ul.
Orzeszkowej 16; tel. (0-17) 852-80-00,
(0-17) 862-57-47
Ma³gorzata Iwanicka
Wojewódzki Oœrodek
Koordynuj¹cy Populacyjny Program
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi
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„Plon niesiemy, plon,
W gospodarza dom,
Aby dobrze plonowa³o,
Po sto korcy z mendla da³o,
Plon niesiemy, plon.”
(piosenka ludowa)
Dziwnie zaskakuj¹co sprawdza siê ³atwe
do zapamiêtania przys³owie: „Jaki pierwszy, drugi, trzeci, taki ca³y sierpieñ leci.” Dotyczy ono miesi¹ca, kiedy znikaj¹ z pól ostatnie kopki i ostatnie pojedyncze k³osy, pieczo³owicie zbierane na œcierniskach.
Na stajonkach szeleszcz¹ tylko
pozostawione „dziady” – garœcie
nie skoszonego zbo¿a, czêsto
udekorowane polnymi kwiatami.
Pod koniec ¿niwowania ¿eñcy
„oborali” je, ci¹gn¹c za rêce nadobne dziewczêta. Milkn¹ ptaki
i przycicha chór pasikoników. W
powietrzu srebrz¹ siê nitki babiego lata, a na zamglonych roz³ogach „kl¹pi¹” siê bociany, gotowe do odlotów: „Na Bart³omieja (24VIII) pe³na
stodo³a, a stary bocian w drogê wo³a”. Mieszkañcy
wsi pilnie baczyli, kiedy te szanowane powszechnie ptaki na d³ugie miesi¹ce opuszcz¹
swoje gniazda. Jeœli uczyni¹ to przed œw. Bart³omiejem, nale¿y spodziewaæ siê krótkiej jesieni i wczesnej zimy. Nale¿y wówczas przyœpieszyæ jesienne prace: skosiæ potraw (otawê),
œci¹æ „koñski z¹b” (gatunek kukurydzy), rozpocz¹æ wykopki itp.
O dziwo, ludzi nie cieszy³a zbytnio piêkna, s³oneczna pogoda pod koniec sierpnia;
dowodem s¹ stare przys³owia: „Na koniec sierpnia œniegiem okryte góry (ch³ód), jesieñ bez chmury”, „Gdy Bernard (20VIII) pogodny, ca³y wrzesieñ bêdzie ch³odny”, „Jeœli na Bernarda ziemia
twarda (susza), to bêdzie zima harda”, „Bart³omieja naœladuje ca³a jesieñ, a z ni¹ wrzesieñ”,
„Ciep³y koniec sierpnia, zi¹b do koñca wrzeœnia”.
Warto równie¿ i póŸniej obserwowaæ przyrodê: „Ostatni sierpnia zapowiada, jaka pogoda na paŸdziernik wypada”, „We wrzeœniu t³uste
ptaki, mróz w zimie nie lada jaki”, „Wczesna jesieñ zamglona, zima zaœnie¿ona”, „Gdy Jan Chryzostom (13IX) goœci s³oñce, bêd¹ pogodne jesienne miesi¹ce”, „ Na Narodzenie Panny Maryi
pogodnie (8IX), tak bêdzie przez cztery tygodnie”,
„W Narodzenie Panny Maryi plucha, w zimie
dobrze zedrzesz buta”, „Gdy we wrzeœniu grzybów
brak, rych³ej zimy jest to znak”.
W ostatnich dniach sierpnia nikt jeszcze zbytnio nie zamartwia³ siê przysz³¹ zim¹.
¯niwowanie starano siê bowiem zakoñczyæ
w pierwszej po³owie sierpnia, o czym przypomina³o przys³owie: „Na Wniebowziêcie pokoñczone ¿êcie”. Koniec ¿niw nale¿a³o uczciæ
do¿ynkami, które u nas nazywano wieñcynami lub wieñcem. Radosnej zabawie towarzyszy³y obrzêdy, które mia³y zapewniæ dobry urodzaj w przysz³ym roku. W ogólnym
przekonaniu udane plony zale¿¹ od pracy
ludzi i od b³ogos³awieñstwa Bo¿ego. Najwa¿niejsze jest poœwiêcenie wieñców – forma
podziêkowania Stwórcy, a zarazem proœba
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o pomyœlnoœæ w przysz³ym roku. Na wsi tradycyjnie dziêkowano Bogu i Maryi – opiekunce ludu – szczególnie w œwiêto Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii Panny (15VIII).
Dzieñ ten nazywany œwiêtem Matki Boskiej
Zielnej – od œwiêcenia zió³, zbó¿, owoców i
kwiatów. Wg legendy po Wniebowziêciu
Aposto³owie znaleŸli piêkne kwiaty.
W naszych stronach zmierzaj¹cy do koœcio³a orszak do¿ynkowy tworzy³y druchny i
swacia (ubrani „po krakowsku”), a nastêpnie ¿eñcy i pozostali mieszkañcy wsi. Jeœli do
œwi¹tyni by³o daleko, wieniec wk³adano na
wóz drabiniasty, przystrojony ga³¹zkami
brzozy i wst¹¿kami, zwykle w barwach naro-

WIEÑCYNY

dowych. Wokó³ siada³y dziewczêta, które
podczas jazdy œpiewa³y piosenki religijne i
œwieckie. Wóz ten zaprzê¿ony by³ w cztery
konie, odpowiednio dobrane wg maœci i
typu. „Powiezia³y” (furman) z fantazj¹ strzela³ z bata, pobudzaj¹c cuganty do paradnych chodów i wspania³ej prezencji. By³y
one „ubrane” kwiatami, wst¹¿kami i typowymi dla naszych stron wysokimi rózgami,
wykonanymi z ga³¹zek ja³owca, piór, kwiatów i pêków wst¹¿ek. Na osobnym, parokonnym wózku krakowskim, bryczce lub
was¹¿ku wieziono swaszkê. Na podorêdziu,
w koszyku mia³a ona s³odkie „szyszki”, które
rzuca³a zgromadzonym przy drodze widzom. Oba zaprzêgi poprzedza³a konna
banderia utworzona ze swatów i jad¹cego
na przodzie dru¿bê. Cieszy³ siê on szczególn¹
estym¹ i dosiada³ najlepszego konia, zwykle
maœci siwej jab³kowitej tzw. szpaka. Swacia
niekiedy przepasywali siê szarfami o barwach narodowych. Ich wierzchowce równie¿ zdobi³y wstêgi i kwiaty. W naszych stronach znane by³o kiedyœ „ubieranie” koni pod
wierzch w charakterystyczne zielone chom¹ta, wykonane z ulistnionych ga³¹zek dêbowych. Po mszy œwiêtej rozœpiewany orszak
udawa³ siê pod dom gospodarza, gdzie czeka³y ju¿: chleb, sól, poczêstunek, a nastêpnie muzyka i tañce. Bywa³o, ¿e dodatkowo
urz¹dzano poprawiny. Wieniec otaczano
wyj¹tkow¹ rewerencj¹, nie wolno go by³o
tak po prostu wyrzuciæ, tylko spaliæ. „Wyksyte” (wykruszone) z niego zbo¿e dodawano potem do ziarna siewnego, aby wzmóc
si³ê plonowania. Do dworskich do¿ynek z
czasem dochodzi³y wieñcyny przygotowywane przez bogatszych gospodarzy. Szczególnie barwn¹ oprawê przybiera³y w okresie
dwudziestolecia miêdzywojennego i po drugiej wojnie œwiatowej. Do orszaku do¿ynkowego do³¹czano nawet osobny wóz wioz¹cy
orkiestrê. Poszczególne grupy „przeœcigiwa³y” siê w obmyœlaniu oryginalnych wieñców.

Te dawniejsze by³y niewielkie, mia³y zwykle
kszta³t snopa, zwieñczonej korony lub kopki, przystrojonych kwiatami i owocami.
W tym wyj¹tkowym dniu ka¿da gospodyni musia³a poœwiêciæ „ziele”. Zwyczaj ten przetrwa³ do dziœ, jedynie sk³ad wi¹zanek znacznie siê zmieni³. Obecnie s¹ to ju¿ najczêœciej
bukiety kwiatów zerwanych w ogrodach. Niegdyœ natomiast œwiêcono ca³e narêcza zió³, w
których miêdzy innymi znajdowa³y siê: œpiuchy (bodziszki), ¿ó³te ga³ki (wrotycz), br¹zowe ga³ki (krwiœci¹g), sza³wia, pio³un, maronka (maruna), centuria, tasznik, podró¿nik
(cykoria), jarzêbina, koper, marchew, ró¿ne
gatunki miêty, g³ucha pokrzywa (jasnota), s³onecznik, koz³ek, dziurawiec,
krwawnik, tatarczuk, œlaz, s³omianki, nagietki, Józefowie
¿ytko, serduszka (dr¿¹czka),
wierzbownica, omany, ¿ywokost,
k³osy zbó¿. W „zielu” musia³y siê
te¿ znaleŸæ roœliny „k³uj¹ce” – na
pami¹tkê cierniowej korony
Pana Jezusa – np. szczotka
(szczeæ), ³opuch (³opian), a tak¿e makówki i jab³ka. Po poœwiêceniu owoce dzielono na cz¹stki i rozdawano je domownikom.
Ich zjedzenie mia³o uchroniæ przed bólem
gard³a. W tym okresie w przydomowych sadach dojrzewa³y ju¿: cytrynówki, papierówki, malinówki, ma³gorzatki i czerwone tzw.
czubki. Prawdziwy przysmak stanowi³y drobne, nadzwyczaj s³odkie œliwki luboski. S¹ to
stare, niemodne ju¿ odmiany wysokopiennych drzew owocowych, spotykane jeszcze
w naszych sadach (straci³y popularnoœæ m.in.
z powodu owocowania co drugi rok). Poœwiêcone „ziela” z pocz¹tku umieszczano na
zewn¹trz domów, aby nie wprowadzaæ do
nich much. Gdy wysch³y, zanoszono je do
komory i zawieszano na œcianach lub u tragarzy. Ludzie wierzyli, ¿e zio³owe „herbatki”
s¹ najlepszym lekarstwem dla ludzi i zwierz¹t.
Nadchodz¹cy wrzesieñ wita³ ch³opów
œwiêtem Narodzenia Najœwiêtszej Marii Panny (8IX), w ludowej tradycji nazywanym –
Matki Boskiej Siewnej, która niejako dawa³a konsensus na rozpoczêcie siewów ozimin.
Gospodarze uwa¿ali J¹ za opiekunkê jesiennych siewów, która to czynnoœæ by³a niemal
œwiêta – jakby wspó³dzia³anie z Bogiem. Prosili Maryjê o pomyœlnoœæ dla przysz³ych plonów, kropili ziarno siewne wod¹ œwiêcon¹,
dodawali do niego nieco owsa poœwiêconego w dniu œw. Szczepana, a tak¿e garœæ zbo¿a pochodz¹cego z do¿ynkowego wieñca.
Siew poprzedza³a orka, znów za zgod¹ œwiêtego: „Na œwiêtego Augustyna (28VIII) oraæ
dobrze siê zaczyna” .Przed siewem modlono
siê, rozrzucano po roli trochê s³omy, a
pierwsze garœcie rzucano „na krzy¿”. Tê czynnoœæ wykonywaæ boso, w milczeniu, kieruj¹c rêkê „ku sobie”, aby nie odgoniæ szczêœcia. Uwa¿ano równie¿, ¿e najkorzystniejszy
termin siewu przypada na czas „przybywaj¹cego” ksiê¿yca, podczas pe³ni i tu¿ po niej).
£ami¹c i postponuj¹c odwieczne zwyczaje,
mo¿na siê by³o naraziæ groŸnemu „inkluzowi”, a przecie¿ wiadomo, ¿e „Milszy chleb razowy w³asny, niŸli pañskie placki”.
Tekst i ilustracje Maria Wilczok
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tym roku w do¿ynkach wziê³o
PSOUU w Sêdziszowie M³p. z wieñcem w
nymi, krzy¿e, kielichy z hosti¹ , glob ziemski.
udzia³ 16 grup wieñcowych. Zakszta³cie ³odzi œw. Paw³a, a po nich kolejne, z
Ka¿dy wykonany z niezwyk³¹ starannoœci¹.
brak³o rolników z Boreczku i
wykonanymi przez siebie wieñcami. Ich forWszystkie grupy wieñcowe zosta³y obdaWolicy £ugowej, za to Sêdziszów reprezenma tradycyjnie, najczêœciej nawi¹zywa³a do
rowane przez w³odarzy naszej gminy, wspietowali cz³onkowie DCA oraz najstarsza grumotywów religijnych: z Krzywej przyjecha³
ranych dzielnie przez tegoroczn¹ Miss Sêpa „Rochów”. Impreza odby³a siê na sêdziwieniec w kszta³cie otwartej Biblii, z Kawêdziszowa M³p. Paulinê Maroñ.
szowskim stadionie, pomimo trwaj¹cego od
czyna – krzy¿, z Zagorzyc Dolnych – Serce z
Ka¿da prezentacja okraszona by³a wystêczerwca remontu trybun. Oprócz mieszkañobrazami Najœwiêtszej Marii Panny Nieustapem artystycznym, bo przecie¿ to okazja, by
ców Sêdziszowa i okolic w dorocznym œwiêj¹cej Pomocy oraz œw. Paw³a. By³a te¿ scena
wyœpiewaæ co komu w duszy gra³o: podziêcie plonów udzia³ wziêli zaproszeni
kowania, ¿yczenia, ale te¿ ¿ale i pregoœcie: ks. pra³at Stanis³aw Ryba –
tensje – wszystko. Najwiêksz¹ owacjê
proboszcz parafii pw. narodzenia
zebrali mali ¿niwiarze z Zagorzyc,
NMP w Sêdziszowie M³p., ks. Wojprzybyli na do¿ynki pod czujn¹
ciech Wiœniowski – proboszcz paraopiek¹ swego so³tysa Franciszka
fii Zagorzyce Dolne, ks. Eugeniusz
Bochnaka. Wyœpiewali oni m.in. proœMi³oœ, Wies³aw Rygiel – przedstawiby o chodniki w swojej wsi i tradycyjciel wojewody podkarpackiego, Stanie oszacowali efekty pracy rolnika,
nis³aw Wozowicz – Przewodnicz¹cy
twierdz¹c, ¿e po ¿niwach i wszelkich
Rady Powiatu, wójt Iwierzyc Jerzy Jaop³atach znów wyszed³... na minus.
Korowód, prowadzony przez konn¹ banderiê, tradycyjnie roz- Wystêp dziewcz¹t z Kawêczyna otar³
kubiec, zastêpca Burmistrza Ropczyc Wies³aw Maziarz, Agnieszka Sopocz¹³ gminne do¿ynki, które odby³y siê 24. sierpnia. Grupy siê niemal o ofertê matrymonialn¹,
chacka – przedstawiciel wójta gminy
wieñcowe z ca³ej gminy przejecha³y ulicami Sêdziszowa M³p., a mieszkañcy Cierpisza „dociêli” sweOstrów, komendant Komisariatu Pomu so³tysowi, który rzekomo nie noby wzi¹æ udzia³ we Mszy œw. i podziêkowaæ Bogu za tegoroczne cuje w domu, gdy zbierze nale¿ne policji w Sêdziszowie M³p. asp. sztab.
plony. Nastêpnie barwny orszak uda³ siê na stadion Lechii, by datki. Oberwa³o siê i Burmistrzowi,
Bogdan ¯uczek, Prezes Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upozaprezentowaæ siê mieszkañcom gminy i zaproszonym goœciom. który wg mieszkañców Wolicy Piaskoœledzeniem Umys³owym ko³o w Sêwej zapatrzony tylko w swoj¹ wioskê
dziszowie M³p. W³adys³aw Antos, SeKrzyw¹, o innych zapomina.
objawienia fatimskiego, przygotowana przez
kretarz Gminy Sêdziszów M³p. Jan Maroñ.
O ile tradycyjnie na do¿ynkach dopisali
rolników ze Szkodnej, dzwon z Bêdziemyœla,
Honory Gospodarzy do¿ynek pe³nili Burwidzowie i grupy wieñcowe, tym razem zakolejne serce z Borku Wielkiego. Wieñce z
mistrz Kazimierz Kie³b oraz zastêpca Burmiwiod³a pogoda. Prezentacje zak³óci³a uleCzarnej Sêdziszowskiej i Cierpisza nawi¹zystrza pani El¿bieta Œwiniuch.
wa, która przepêdzi³a ze stadionu czêœæ wiwa³y do obchodzonego niedawno jubileuszu
Na estradzie kolejno prezentowa³y siê
dzów. Na szczêœcie trwa³a krótko i zaplano400-lecia parafii. By³y te¿ kosze z p³odami rolgrupy wieñcowe – jako pierwsi cz³onkowie
wany program zosta³ w pe³ni zrealizowany.

Wyjazd spod koœcio³a parafialnego na stadion.

„Rochy” z Sêdziszowa M³p.

Goœcie uroczystoœci.

„Siklawa”.

Rolnicy dziêkowali za zbiory podczas Mszy œw.

Po prezentacjach wieñców na scenie
pojawili siê „Karczmarze” – zespó³ prezentuj¹cy muzykê pogranicza: ukraiñsk¹, góralsk¹, klezmersk¹, a tak¿e polsk¹ muzykê
ludow¹. DŸwiêki skrzypiec, akordeonu i
kontrabasu przyci¹gnê³y pobli¿e sceny tych,
których wczeœniej sp³oszy³ deszcz.
Na zakoñczenie do¿ynek wyst¹pi³ zespó³
„Siklawa” z Zakopanego graj¹cy muzykê
zwan¹ „Tatra folk”. Góralska muzyka w nowoczesnych aran¿acjach rozgrza³a publicznoœæ, która po koncercie opuszcza³a stadion
z nieukrywanym poczuciem niedosytu. Rzeczywiœcie impreza skoñczy³a siê nieco wczeœniej ni¿ zazwyczaj ze wzglêdu na remont
trybun i wynikaj¹ce z tego faktu potencjalne zagro¿enie dla uczestników. Na szczêœcie
pierwszy etap remontu ju¿ prawie za nami.
Po zamontowaniu krzese³ek i dachu kolejne do¿ynki odbywaæ siê bêd¹ w komfortowych warunkach, bez obaw o to, ¿e pogoda
mo¿e zak³óciæ ich przebieg.
Tekst i fot. B. Czapka
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Ju¿ trzeci dzieñ jechali burzliw¹ przestrzeni¹ „oceanu stepu”, autokar „nurza³ siê w zielonoœæ” pszenicy, kukurydzy, traw, ziemniaków i jak „statek brodzi³”. Lekko sfalowana trawa, ko³ysz¹c siê w podmuchach wiatru, ¿ywo
przypomina³a morze. Czasami wydawa³o siê, ¿e ci¹gnie
siê bez koñca. Z rzadka monotoniê tych wielkich po³aci
przerywa³y kêpy drzew, przycupniête gdzieœ w w¹wozie
zabudowania, kilka miast. Niekiedy jaskrawe plamy ró¿nobarwnych kwiatów przerywa³y szmaragdowe ³¹ki. Janusz muzyk¹ prerii na ustnej harmonijce zachêca³ do prze¿ywania bezkresów przestrzeni i kontemplowania ich.
„Wœród fali ³¹k szumi¹cych, wœród stepów powodzi”, rosyjska dusza coraz bardziej zaczyna³a w nich graæ …

„Rochy” i „Junost”.

Rosja kojarzy³a im siê z odleg³ym Dimitrowgradem, le¿¹cym daleko za Moskw¹,
gdzieœ pod Uralem i z sympatycznymi ludŸmi z Junosti, m³odymi tancerzami, z którymi poznali siê dwa lata wczeœniej na festiwalu w Finlandii, a których goœcili rok temu w
Sêdziszowie M³p. Serdecznie zapraszani
przez Rosjan, zapragnêli pojechaæ do nich
w goœcinê, by zapromowaæ polski folklor.
Do Dimitrowgradu, o którym wiedzieli tylko, ¿e le¿y nad Czeremszanem - dop³ywem
Wo³gi, obok Uljanowska, s³yn¹cego z urodzin W³odzimierza Lenina.
S³yszeli o Moskwie, Kremlu, Leninie, Rewolucji PaŸdziernikowej, komunizmie, pieriestrojce, matrioszkach, samowarze. O Piotrze Pierwszym, Katarzynie Wielkiej, Puszkinie, Lermontowie, To³stoju, Dostojewskim,
Wysockim, Okud¿awie, Pugaczowej, os³awionej „rosyjskiej duszy”.
Ale Rosja to tak¿e „bia³e noce” w Petersburgu, moskiewski Plac Czerwony z mauzoleum, to rosyjskie srogie zimy i gor¹ce lata,
to bogate miasta i biedne wsie na prowincji,
to Syberia i Ural. Chcieli j¹ poznaæ. S³uchali
opowieœci o historii Rosji, jej zabytkach,

zwyczajnym ¿yciu mieszkañców, o zwyczajach, o rosyjskiej gospodarce i polityce, o
dniu dzisiejszym nowej Rosji.
Co zobaczyli? S³ynne rzeki: Wo³gê, Moskwê, Don, Kamê, Okê, Czeremszan i Dniepr
na Ukrainie. Zwiedzili: Moskwê, Kijów, Dimitrowgrad, Uljanowsk. Goœcinni Rosjanie
zabrali ich na wycieczkê do Kazania, stolicy
Tatarstanu. Widzieli pola bitwy pancernej
pod Kurskiem, Worone¿, Tambow i Penzê.
W czasie trzech koncertów prezentowa-

Œlady komunizmu w Rosji s¹ doskonale widoczne: pomnik
Lenina w Uljanowsku.

Na Arbacie pod pomnikiem Okud¿awy.
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Dyrektor Kazimierz Popielarz pozdrawia publicznoœæ podczas koncertu w Dimitrowgradzie.

li, entuzjastycznie nagradzane brawami, tañce przeworskie, kroœnieñskie, rzeszowskie,
³owickie, góralskie, a tak¿e poloneza i mazura. Gospodarze zaœ odwdziêczyli siê, m.in.,
starym rosyjskim tañcem Wo³ga, a tak¿e
¿ywio³owymi uk³adami: meksykañskim i cygañskim. Mo¿na by³o w obu wykonaniach
dopatrzeæ siê s³owiañskiego ducha, który
przenika³ wspólne koncertowanie i sprawia³,
¿e Rochy czuli siê jak u siebie. A przecie¿
130-tysiêczny Dimitrowgrad zamieszkuje a¿
107 narodowoœci! Na ka¿dym kroku sêdziszowianie spotykali siê z ¿yczliwoœci¹, bo goœcie przybyli w DOM. Dimitrowgradzianie
to dobrzy ludzie, bo œpiewaj¹, bo tañcz¹,
bo maj¹ serce, a Ÿli ludzie, jak mówi powiedzenie, nigdy nie œpiewaj¹.
Spotkali naprawdê dobrych ludzi: Jewgienija, Ludmi³ê, ¯eniê, brata Leonida w Kijowie, który odbywa³ nowicjat w sêdziszowskim klasztorze, Mo³dawian w ukraiñskim
Królewcu, m³odego kibica z Wo³gogradu,
trzymaj¹cego kciuki za Niemców w ich meczu z Turcj¹, staruszka na ulicach Moskwy,
który siê wzruszy³ chwil¹ dobrych wspomnieñ o Polsce i Polakach, lekarza w szpitalu i kioskarkê, która dla goœci z Polski zawsze mia³a œwie¿y egzemplarz dziennika
sportowego czy lokalnego.
Na pewno bola³y graniczne przeprawy, na których stracili kilkanaœcie cennych godzin, czyli pewnie
dzieñ pobytu, mo¿e wycieczkê do Samary czy Ni¿nego Nowogrodu.
Smakowali specja³y kuchni rosyjskiej: kawiory, ¿arkoje, czak-czaki, ryby, pili herbatê z prawdziwego rosyjskiego samowaru, na wieczorze
rosyjskim grali na guzikówce
i ba³a³ajce. Uczyli siê narodowych tañców. Byli na rosyjskim pikniku i w ruskiej bani.
Niektórzy objadali siê rosyj-
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skim fast-foodem, czyli kartoszk¹ (ziemniak z farszem),
blinami (coœ podobnego do
naleœnika) i oczywiœcie tradycyjnymi rosyjskimi pielmieni
(piero¿kami) ze œmietan¹ lub
cebulk¹.
Bêd¹c w najwiêkszym
pañstwie na œwiecie wed³ug
powierzchni, nie mogli nie
zajrzeæ do jego stolicy. A w
niej na Plac Czerwony, o którym mówi siê, ¿e jest jak Rosja
– ogromna przestrzeñ, wspania³e budynki z czerwonej ceMoskwa.
g³y i sprawia niezwyk³e wra¿enia w g³uch¹, bia³¹ pustyniê, lód skuwa tutaj
nie, jakie ogarnia nas po wejœciu na to miejnawet szerokie rzeki, a pó³nocne tereny
sce. Niepowtarzalnych wra¿eñ dostarcza wiprzez d³ugie tygodnie pozbawione s¹ œwiadok, po³o¿onej nieopodal, cerkwi Wasyla B³ot³a s³onecznego. Lato oczywiœcie wynagragos³awionego – szczególnie noc¹, gdy oœwiedza to bia³ymi nocami.
tlenie sprawia atmosferê baœniowej scenograMeczet w Kazaniu.
Dlaczego tak wiele napisano o Moskwie?
fii. Dziesiêæ kopu³ ró¿nego kszta³tu i koloWed³ug zapewnieñ gospodarzy, si³ê i potêrów góruje nad placem, tworz¹c ca³oœæ, a
na swój czas. Globtroterów, którzy zamiegê Rosji symbolizuje jej europejska czêœæ.
pod ka¿d¹ kopu³¹ kryje siê osobna cerkiewrzaj¹ siê tam wybraæ, czeka autentycznie
Inne, jakkolwiek równie¿ poci¹gaj¹ce i
ka. Bêd¹c na Placu Czerwonym mo¿na wst¹wielka przygoda.
otwarte dla zwiedzaj¹cych, czêsto bywaj¹ po
piæ do Mauzoleum Lenina, w którym spoNie mniejsz¹ mieli okazjê prze¿yæ sêdziprostu odludnymi pustkowiami, dysponuj¹
czywa Wielki Wódz. Nieopodal mauzoleum,
szowskie Rochy. W osiemnastym roku swego
znikomym zapleczem turystycznym i czekaj¹
w murze kremlowskim pochowane s¹ szcz¹tbytowania odbyli ju¿ dziewi¹t¹, zagraniczn¹
ki najwybitniejszych dzia³aczy bypodró¿. Czterokrotnie we W³oszech, dwu³ego Zwi¹zku Radzieckiego: dokrotnie na Litwie, w Niemczech, Finlandii i
wódców wojskowych, kolejnych
Rosji rozs³awiali, na festiwalach i przegl¹dach,
sekretarzy generalnych partii, ale
piêkno polskiego folkloru i byli wspania³ym
tak¿e Jurija Gagarina. S¹ te¿ czarambasadorem kultury naszej sêdziszowskiej
ne nagrobki oraz popiersia kilkuZiemi. Bo kto, dwa lata temu, nie tylko w
nastu najbardziej „zas³u¿onych”,
Sêdziszowie i okolicy, s³ysza³ o rosyjskim Diw tym tak¿e Berii i Dzier¿yñskiego
mitrowgradzie? Jednak o samym mieœcie,
oraz Stalina, którego po upadku
jego historii, zabytkach i kulturze przeczytaZSRR „wyprowadzono” z mauzocie w nastêpnym numerze Biuletynu.
leum. Nie stoj¹ one tu bynajmniej
Spotkanie z pani¹ wicemer Dimitrowgradu.
Fot. (7) T. Pytko
Mariusz Kazior
na przestrogê œwiatu, poniewa¿
przez wielu Rosjan ci¹gle s¹ traktowani jak
bohaterowie i twórcy potêgi sowieckiego imperium.
Niew¹tpliwym symbolem Moskwy jest
Zespó³ Save Our Souls powsta³ we wrzeœniu 2007
Kreml. W ci¹gu wielu wieków swojego istroku z inicjatywy klawiszowca i gitarzysty, którzy szunienia by³ rezydencj¹ kolejnych monarchów,
kali nowego sk³adu. Wkrótce poznali Asiê Ziomek
patriarchów i siedzib¹ rz¹dów. Do dziœ miewokalistkê, dysponuj¹c¹ wspania³ym, klasycznym g³oœci siê tutaj administracja pañstwowa wraz z
sem, a nastêpnie perkusistê i basistê. Zespó³ rozpocz¹³
siedzib¹ prezydenta Rosji. Wysokie na 18
pracê nad pierwszymi utworami. Wiosn¹ tego roku
metrów XV-wieczne mury ci¹gn¹ siê ponad
do zespo³u do³¹czy³ drugi gitarzysta.
pó³ kilometra. Zawieraj¹ 20 baszt, niekiedy
Save Our Souls graj¹ gothic rocka z domieszk¹
zwieñczonych strzelistymi wie¿yczkami.
punka, po³¹czone z wokalem klasycznym Asi.
Moskwa to nie tylko Plac Czerwony i
Ostatnio zosta³a w studio nagrana p³yta promo
Kreml. Arbat to jedna z najczêœciej odwiept. „Exodus”. P³yta bêdzie dostêpna we wrzeœniu. Zedzanych przez turystów ulic miasta. Ma ona
spó³ najbli¿sze koncerty planuje na prze³omie wrzezupe³nie inny charakter ni¿ wiêkszoœæ ulic
œnia i paŸdziernika w okoliw Moskwie. Nie widaæ tutaj monumentalcach Kolbuszowej, Rzeszonych budynków. Arbat nosi miano artystyczwa, Tarnowa i Pilzna.
nego zak¹tka Moskwy. To ponad kilometro(-)
wy deptak, na którym, poœród barwnych straganów z matrioszkami, wyrobami ludowySk³ad zespo³u:
mi i postradzieckimi souvenirami, obok skleAsia Ziomek - wokal
pików, kafejek i restauracji rozstawiaj¹ siê
Kuba Krê¿el - klawisze
malarze i portreciœci. Przy Arbacie postawiono niedawno pomnik najwiêkszego piewMateusz Buraœ - gitara
cy tej ulicy – Bu³ata Okud¿awy.
Arek Wilk - gitara
Jak zapewnia³ Jewgienij, w Rosji wszystRomek Szot - gitara basowa
ko jest bolszoje: kraj, przestrzenie, rzeki, zimy,
Bartek S³owiñski – perkusja
bo równie¿ europejsk¹ Rosjê œnieg zamie-

Save Our Souls
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„Nasze Liceum – szko³¹ równych szans”
Stawiaj¹c czo³a wyzwaniom wspó³czesnej rzeczywistoœci, w której przysz³o nam
¿yæ i pracowaæ, Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p. podjê³o siê zadania zdobywania œrodków pozabud¿etowych na doskonalenie procesu edukacyjnego.
Ju¿ w przesz³oœci realizowaliœmy projekty, dziêki którym nasza m³odzie¿ mia³a mo¿liwoœci rozwijania swoich zainteresowañ, wyrównywania szans edukacyjnych i dziêki którym wzbogaciliœmy bazê dydaktyczn¹ szko³y.
Przyk³adami takich przedsiêwziêæ by³y m.in.
- projekt w ramach dotacji z Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga Kszta³towanie œwiadomoœci i zainteresowañ ekologicznych wœród uczniów szkó³ Powiatu RopczyckoSêdziszowskiego
- ze Starostwem Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego w ramach Rz¹dowego Programu „Aktywizacja jednostek samorz¹du
terytorialnego edukacyjnych organizacji
pozarz¹dowych” zrealizowaliœmy Program
Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i
M³odzie¿y
- w ramach Priorytetu IX POKL – Pomoc
stypendialna dla uczniów szczególnie
uzdolnionych – przez rok stypendium zosta³a objêta uczennica Mariola Lis.
Do opracowywania projektów przygotowywaliœmy siê rzetelnie poprzez m. in.
udzia³ w stosownych szkoleniach, analizê
priorytetów konkursowych, badanie potrzeb naszych uczniów w zakresie dodatkowych zajêæ.
Kiedy w kwietniu bie¿¹cego roku WUP
w Rzeszowie oficjalnie og³osi³ konkurs nr
4/POKL w ramach Poddzia³ania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostêpie do edukacji oraz zmniejszanie ró¿nic w jakoœci us³ug edukacyjnych przyst¹piliœmy do pracy.
Czasu na przygotowanie wniosku nie
by³o zbyt wiele, dlatego d³ugi majowy weekend dla nauczycieli naszej szko³y, którzy zaanga¿owali siê w jego opracowanie by³ bardzo pracowity. G³ówny ciê¿ar przygotowania wniosku wziê³a na siebie p. Justyna W¹troba – od pó³tora roku zatrudniona w szkole na stanowisku pedagoga. Du¿ym zaanga¿owaniem wykaza³ siê tak¿e p. £ukasz Kumor – nauczyciel wychowania fizycznego
oraz Halina Szela – wicedyrektor. Nauczyciele Ci bêd¹ odpowiadaæ za prawid³ow¹
realizacjê projektu pe³ni¹c odpowiednio
funkcjê asystenta do spraw monitoringu,
ewaluacji i analizy efektywnoœci, asystenta
koordynatora i koordynatora projektu.
Nauczyciele podczas przygotowywania
wniosku mogli liczyæ na wsparcie p. Lucyny
Doroby – dyrektora szko³y i pani ksiêgowej
Renaty Stachnik. W wielu w¹tpliwych przypadkach korzystaliœmy z cennych uwag i wska-
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zówek p. Sylwii Borowskiej, która pracuj¹c w
Starostwie Powiatowym w Ropczycach zajmuje siê tego typu prac¹. Dziêki determinacji tego zespo³u 14 maja 2008r. wniosek szko³y zosta³ z³o¿ony. W czerwcu otrzymaliœmy
wiadomoœæ, ¿e okaza³ siê on poprawny pod
wzglêdem formalnym i przekazany do oceny
merytorycznej. Pocz¹tek wakacji up³yn¹³
wiêc w oczekiwaniu na og³oszenie ostatecznych wyników konkursu. 18 lipca oficjalnym
pismem z WUP w Rzeszowie zostaliœmy poinformowani, ¿e w trakcie oceny merytorycznej Komisji Oceny Projektów nasz wniosek
uzyska³ 102 punkty zajmuj¹c 15.miejsce wœród
144, które zosta³y pozytywnie ocenione, na
jego realizacjê otrzymamy ponad 185 tysiêcy
z³otych. (W pierwszym etapie do konkursu
zg³oszono ponad czterysta wniosków).
G³ówne za³o¿enie konkursu to inwestycje
w kapita³ ludzki, a wiêc m. in. w edukacjê m³odego pokolenia. Dziêki œrodkom pozyskanym
na realizacjê projektu bêdziemy mogli zorganizowaæ zajêcia z jêzyków obcych, matematyki, chemii i informatyki w celu wyrównania
poziomu wiadomoœci z tych przedmiotów
wœród uczniów klas pierwszych a tak¿e zajêcia
wœród uczniów klas drugich zainteresowanych
poszerzeniem wiedzy i uzyskaniem certyfikatów z tych dziedzin nauki.
Projekt bêdzie realizowany przez 12 miesiêcy. Obejmuje zajêcia dodatkowe dla 120

uczniów szko³y
- zajêcia kompensacyjne z matematyki – 2
grupy po 15 uczniów
- zajêcia kompensacyjne z praktycznymi
æwiczeniami z chemii – 1 grupa 12 uczniów
- zajêcia kompensacyjne z modu³em metody Callana z j. angielskiego – 2 grupy
po 10 uczniów
- kurs j. angielskiego z mo¿liwoœci¹ otrzymania zaœwiadczenia o jego ukoñczeniu
– 2 grupy po 12 uczniów
- kurs j. niemieckiego z mo¿liwoœci¹ otrzymania zaœwiadczenia o jego ukoñczeniu
– 1 grupa 12-toosobowa
- kurs informatyczny ECDL z mo¿liwoœci¹
bezp³atnego przyst¹pienia do egzaminu
– 2 grupy po 15 uczniów
- warsztaty przedsiêbiorczoœci z modu³em
poradnictwa zawodowego – jedna 15-to
osobowa grupa
- zajêcia pozaszkolne w Instytucie Chemii
Uniwersytetu Jagielloñskiego „Spotkanie
z ciekaw¹ chemi¹” dla 40-toosobowej grupy uczniów
- zajêcia pozaszkolne w rzeszowskim kinie
„Film anglojêzyczny” dla 40-toosobowej
grupy uczniów
- zajêcia pozaszkolne w Nauczycielskim
Kolegium Jêzykowym PROMAR w Rzeszowie „Dzieñ Kultury jednego z krajów
europejskich” – jedna 40-toosobowa grupa uczniów
Mamy nadziejê, ¿e proponowane zajêcia bêd¹ cieszyæ siê zainteresowaniem naszej m³odzie¿y a udzia³ w nich wp³ynie na
poszerzenie wiedzy i umiejêtnoœci uczniów
Halina Szela

„Nowy rok szkolny w odnowionym
otoczeniu”
Wakacje to – na ogó³ – czas odpoczynku
dla spo³ecznoœci szkolnej – uczniów i nauczycieli. Dla pracowników obs³ugi szko³y – to czas
wzmo¿onej pracy. Tak by³o i w tym roku. W
sêdziszowskim Liceum podczas tegorocznych
wakacji – podobnie jak w latach poprzednich
– wykonano szereg prac dla podniesienia estetyki, bezpieczeñstwa i funkcjonalnoœci pomieszczeñ oraz otoczenia szko³y. Tym razem
prace rozpoczê³y siê natychmiast po zakoñczeniu nauki. Koñcem czerwca zosta³a zainstalowana kolejna pracownia internetowa i
pokój multimedialny – pozyskane z MEN w
ramach programu „Pracownia komputerowa dla
szko³y”, na które czeka³y nowo umeblowane
sale. Od pierwszych dni lipca do szko³y wkroczy³a ekipa budowlana, która kontynuowa³a
rozpoczêt¹ w poprzednie wakacje – wymianê
posadzek w budynku szko³y. Teraz wszystkie
korytarze i klatka schodowa wy³o¿one s¹ eleganckimi, estetycznymi p³ytkami. Jednoczeœnie
– nieocenieni pracownicy obs³ugi w³asnorêcznie wykonali ogrodzenie boiska sportowego.
Dziêki temu – wreszcie – zau³ki przy hali sportowej przesta³y byæ nawiedzane przez poszukuj¹cych ustronnego miejsca mê¿czyzn, któ-

rzy zanieczyszczali systematycznie teren posesji. Ponadto zagospodarowana zosta³a skarpa
i klomb przy wjeŸdzie na parking pó³nocny
poprzez nasadzenie roœlin i drzewek oraz wy³o¿enie pod³o¿a ozdobnym kamieniem co
znacznie podnios³o estetykê obiektu. W sierpniu do szko³y dotar³y zamówione piêkne szafki szatniowe. Dziêki temu uczniowie bêd¹
mogli przechowywaæ odzie¿ wierzchni¹, obuwie zamienne czy ksi¹¿ki w zamykanych, estetycznych schowkach, a nie – jak dotychczas –
na wieszakach, które – szczególnie jesieni¹ i
zim¹ – zape³nione do granic mo¿liwoœci nie
prezentowa³y siê najlepiej, a dostêp do w³asnej kurtki czasem okazywa³ siê niemo¿liwy.
Na razie - z uwagi na ograniczone mo¿liwoœci
finansowe i lokalowe - jedna szafka przydzielona zostanie dwóm uczniom, ale nie wykluczamy, ¿e w przysz³oœci podejmiemy próbê powiêkszenia ich liczby. Innym przedsiêwziêciem
by³o zaadaptowanie czêœci holu na dodatkowe pomieszczenie, które s³u¿yæ bêdzie pocz¹tkowo nauczycielom odpowiedzialnym za realizacjê projektu: „Nasze Liceum – szko³¹ równych szans”. W przysz³oœci bêdzie to prawdopodobnie gabinet pedagoga szkolnego. Poza
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„Matura w sêdziszowskim Liceum
– najlepiej w Powiecie”
Tegoroczni Absolwenci Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p. – po raz kolejny udowodnili,
¿e sêdziszowski ogólniak solidnie przygotowuje do egzaminu dojrza³oœci. Œwiadcz¹ o
tym uzyskane wyniki: maturê w naszym Liceum zda³o 97,6% absolwentów. To najwy¿szy wynik w powiecie ropczycko sêdziszowskim (œrednia zdawalnoœæ w liceach ogólnokszta³c¹cych powiatu wynios³a 95,7%),
znacznie wy¿szy od œredniej zdawalnoœci w
ogólniakach kraju (89%), województwa
podkarpackiego (92,4%), miasta Rzeszowa
(90,6%). Natomiast wynik ten jest porównywalny z tymi, jakie osi¹gnê³y „czo³owe” licea rzeszowskie (I LO – 98%, III LO – 97,8%
natomiast VI LO – 96,9% – dane na podstawie artyku³ów w prasie lokalnej).
Tak¿e jakoœæ uzyskanych wyników z poszczególnych przedmiotów jest powodem
do zadowolenia. Niemal w ka¿dym przedmiocie œredni wynik naszej szko³y jest wy¿szy
od œrednich wyników krajowych czy wojewódzkich. Szczególnie ciesz¹ nas wyniki z
przedmiotów najliczniej wybieranych. I tak
na przyk³ad: z geografii, któr¹ zdawa³ prawie co drugi absolwent, nasza szko³a osi¹gnê³a œredni wynik o 8% wy¿szy ni¿ œredni
wynik w liceach kraju a ponad 55% zdaj¹cych uzyska³o z geografii wynik wysoki, bardzo wysoki lub najwy¿szy (w siedmiostopniowej skali staninowej), z matematyki œred-

ni wynik na poziomie podstawowym to 76%
a na poziomie rozszerzonym 80% (w kraju
56%). Podobnie z biologii czy historii, z których œrednie wyniki s¹ o ok. 10% wy¿sze od
œrednich wyników w liceach ogólnokszta³c¹cych kraju.
Sukcesy na maturze s¹ – przede wszystkim
– efektem wytrwa³ej pracy naszych uczniów,
ale nie bez znaczenia jest fakt, ¿e w sêdziszowskim Liceum pracuj¹ œwietni nauczyciele, którzy umiejêtnie kieruj¹ prac¹ uczniów.
W trzydziestokilkuosobowym gronie pedagogicznym jest 20 nauczycieli dyplomowanych i tyle samo egzaminatorów egzaminu maturalnego z prawie wszystkich przedmiotów maturalnych. S¹ to czynnie pracuj¹cy egzaminatorzy, którzy od 2005 roku pracuj¹ przy ocenianiu prac maturalnych. Swoje doœwiadczenia w tym zakresie przenosz¹
na grunt szko³y, udzielaj¹ uczniom cennych
wskazówek, zwracaj¹ uwagê na te zagadnie-

tymi – powa¿nymi pracami – jak co roku zosta³y wykonane drobne remonty, naprawy,
wymiana niesprawnego oœwietlenia na hali,
malowanie pracowni matematycznej, za³o¿enie rolet i ¿aluzji.
Wymienione prace zosta³y sfinansowane w du¿ej czêœci z bud¿etu szko³y a wiêc
dziêki œrodkom przyznanym szkole przez
Organ Prowadz¹cy, czyli Powiat Ropczycko-Sêdziszowski. Spory wk³ad w wyposa¿enie szatni maj¹ te¿ Rodzice naszych uczniów,
a w wyposa¿enie pomieszczeñ – Sponsorzy,
których udaje siê pozyskaæ.
Dziœ – u progu nowego roku szkolnego
mo¿na z zadowoleniem stwierdziæ, ¿e nasza
szko³a przez ostatnie lata wypiêknia³a, zmieni³a swoje wnêtrze. Wszystkie pomieszczenia: ³azienki, sale lekcyjne, biblioteka, hala
sportowa, szatnie, korytarze, gabinety s¹
estetyczne, bardzo dobrze wyposa¿one w
pomoce dydaktyczne, nowoczesny sprzêt i
meble. Do pe³ni zadowolenia brakuje jeszcze nowej elewacji, ale zgodnie z zapowiedziami Starosty Powiatu – i tej mo¿emy spodziewaæ siê w najbli¿szym roku. Spo³ecznoœæ
naszego Liceum wyra¿a wdziêcznoœæ Wszystkim, którzy przez ostatnie lata przyczynili
siê do poprawy warunków nauki i pracy w
sêdziszowskim ogólniaku.
Lucyna Doroba
Dyrektor LO w Sêdziszowie M³p.

17 czerwca odby³ siê fina³ powiatowego
konkursu plastycznego „Parlament RP oczami dzieci i m³odzie¿y” pod patronatem senatora RP Zdzis³awa Pupy.
W holu Miejskiego Domu Kultury w Sêdziszowie M³p. zgromadzili siê m. in.: Stanis³aw Wozowicz- przewodnicz¹cego Rady Powiatu Ropczycko- Sêdziszowskiego, artysta
plastyk, Senator RP Zdzis³aw Pupa, Katarzyna Kmieæ- pracownik biura senatorskiego
w Sêdziszowie M³p., dzieci wraz z nauczycielami i rodzicami.
60 prac uczniów szkó³ podstawowych,
gimnazjów i uczestników zajêæ pozaszkolnych z terenu naszego powiatu, pokaza³o,
jak „przysz³e pokolenie polityków”, widzi
organy w³adzy ustawodawczej. Prace uczestników by³y zró¿nicowane, jeœli chodzi o formê i technikê realizacji.
Jak sam senator powiedzia³, celem imprezy by³o przybli¿enie tematyki parlamentarnej. Laureatów zaprosi³ na 23 lipca do
Warszawy, gdzie naocznie skonfrontowali
swe wyobra¿enia z rzeczywistoœci¹. Koszt
przejazdu do stolicy pokry³ MGOK w Sêdziszowie M³p.
Komisja konkursowa, której pracami
kierowa³ pan Stanis³aw Wozowicz, wybra³a
prace nastêpuj¹cych autorów:
W kategorii pierwszej - dzieci od 7 do
10 lat- zwyciê¿yli: 1. Marlena D³ugosz, 2.

nia, które istotnie wp³ywaj¹ na pozytywny
wynik egzaminu.
Bardzo wa¿na jest te¿ odpowiednia organizacja pracy uczniów przed matur¹, st¹d
w szkole odbywaj¹ siê zajêcia fakultatywne z
przedmiotów maturalnych, szereg dodatkowych konsultacji i próbnych egzaminów.
Istotne znaczenie ma na pewno fakt, ¿e –
na ogó³ – w oddzia³ach jest maksymalnie 30
uczniów, co powoduje, ¿e ka¿dy uczeñ jest
odpowiednio zdiagnozowany, ka¿demu nauczyciel mo¿e poœwiêciæ odpowiedni¹ iloœæ
czasu. W klasie 35-38- osobowej jest to po
prostu niemo¿liwe.
Nasi tegoroczni Absolwenci s¹ ju¿ studentami. 1 paŸdziernika rozpoczn¹ naukê w wielu uczelniach krakowskich: Uniwersytet Jagielloñski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy,
Politechnika Krakowska czy rzeszowskich:
Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska i innych. Wszystkim Absolwentom –
spo³ecznoœæ sêdziszowskiego ogólniaka gratuluje i ¿yczy dalszych sukcesów w nauce.
Lucyna Doroba
Dyrektor LO w Sêdziszowie M³p.

Laureaci konkursu z senatorem przed gmachem Sejmu.
Emilia Mucha, 3. Kacper Wiater, 4. Paulina
Lis. Wyró¿nienia otrzymali: Patrycja Jaworek, Wiktoria Wozowicz, Weronika Bizoñ,
Aleksandra Macio³ek, Kamil Ignas.
W kategorii drugiej - dzieci od 11 do 15
lat - zwyciê¿yli: 1. Agnieszka Dworak, 2. Piotr
Œwierad, 3. Kinga Drozd. Wyró¿nienia
otrzymali: Joanna Ziobro, Katarzyna
Sochacka, Damian Wójcik.
Wszystkie prace mo¿na by³o ogl¹daæ w
holu Miejsko Gminnego Oœrodka Kultury
w Sêdziszowie M³p.
23 lipca laureaci wraz z opiekunami byli
witani przez Senatora RP Zdzis³awa Pupê w
Warszawie.
Jan Flisak
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20 lipca b.r. Sêdziszów M³p. kolejny raz sta³ siê jednym z miast festiwalowych Œwiatowego Festiwalu Polonijnych Zespo³ów Folklorystycznych, który co trzy lata odbywa siê w Rzeszowie. W tym roku w festiwalu wyst¹pi³o
42 zespo³y z 15 krajów. Trzy z nich wyst¹pi³y w Sêdziszowie M³p.: „Iskry”
z Kanady, „Krakowiak” ze Stanów Zjednoczonych oraz „Zgoda” z Litwy.
Imprezy folklorystyczne ciesz¹ siê w Sêdziszowie nies³abn¹c¹ popularnoœci¹, a wystêpy Polonusów z ró¿nych stron œwiata s¹
dla widzów dodatkow¹ atrakcj¹. Rynek wype³ni³a szczelnie kilkusetosobowa rzesza mi³oœników folkloru, przed którymi wyst¹pili
przedstawiciele Polonii amerykañskiej, kanadyjskiej i litewskiej. W zespo³ach nie brakuje równie¿ tancerzy, którzy nie maj¹ zwi¹zków rodzinnych z naszym krajem, a zafascynowa³a ich Polska i nasz folklor.
Zespo³y, które wyst¹pi³y przed sêdziszowsk¹ publicznoœci¹ mog¹ poszczyciæ siê
d³ug¹ histori¹ i wieloma sukcesami.
Polski Zespó³ Taneczny SPK „Iskry” zosta³ za³o¿ony w 1967 roku przez pana Henryka Lorenca przy Stowarzyszeniu Polskich
Kombatantów w Winnipeg. „Iskry” prezentuj¹ swój bogaty repertuar dla tysiêcy goœci
uczestnicz¹cych w jednym z najpopularniejszych kanadyjskich festiwali „Folklorama”.
W przesz³oœci Zespó³ bra³ udzia³ w wielu
presti¿owych festiwalach i imprezach. Wœród
nich mo¿na wymieniæ: Igrzyska Olimpijskie
w Montrealu (1976), koncert w Watykanie
u Ojca Œw. Jana Paw³a II (1999), Millenium
Galla Koncert w Calgary (2002).
Zespó³ „Zgoda” powsta³ w 1988 r. Jego
za³o¿ycielem by³ Henryk Kasperowicz. Dzisiaj to ponad stuosobowa grupa m³odych
artystów. „Zgoda” wielokrotnie reprezentowa³a Litwê na wielu renomowanych miêdzynarodowych festiwalach folklorystycznych.
Jest m.in. laureatem I Festiwalu Kultury Kresowej (Mr¹gowo, Polska), laureatem I, III,

„Krakowiak” – tañce krakowiaków wschodnich.
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„Iskry” z Kanady w tañcach góralskich.

VI Festiwalu Kultury Polskiej (Wilno, Litwa),
laureatem II, IV Festiwalu Zespo³ów Folklorystycznych Krajów Nadba³tyckich (Elbl¹g,
Polska). Na Miêdzynarodowym Turnieju
Tañców Narodowych w Elbl¹gu oraz na
Miêdzynarodowym Festiwalu Zespo³ów Ludowych w Nordkoping (Szwecja) Zespó³
zdoby³ II miejsce. Na Miêdzynarodowym Festiwalu Krajów Europejskich, wœród 53 zespo³ów, „Zgoda” uplasowa³a siê na II pozycji. Zespó³ ma w swym dorobku olbrzymi¹
liczbê nagród i odznaczeñ. Uhonorowany
zosta³, m.in. wyró¿nieniami Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, Ministra Kultury Rzeczpospolitej Polskiej, Ministra Kultury Republiki Litewskiej oraz Premiera Republiki Litewskiej.
Zespó³ „Krakowiak” jest jednym z najstarszych zespo³ów folklorystycznych w
USA. Dzia³a nieprzerwanie od 1937 roku.
Oprócz grupy reprezentacyjnej ma w sk³adzie grupê dzieciêc¹, m³odzie¿ow¹, wokaln¹
oraz kapelê. Od pocz¹tku istnienia Zespo³u
motorem wszelkich poczynañ by³y ma³¿eñstwa Eugenia i Leonard Pierce oraz Mary i
Alvin Pierce, którzy za zas³ugi w krzewieniu
polskiej kultury zostali uhonorowani presti¿ow¹ nagrod¹ im. Oskara Kolberga i nagrod¹ Ministerstwa Kultury. „Krakowiak”
cieszy siê w Ameryce olbrzymi¹ popularnoœci¹. Zespó³ na swoje z³ote gody zorganizowa³ w Bostonie wspania³y festiwal polonijnych zespo³ów folklorystycznych z USA i
Kanady. „Krakowiak” by³ jednym z inicjatorów festiwalu polonijnych zespo³ów w USA

(odby³o siê ich ju¿ kilkanaœcie). Poza Polsk¹
wystêpowa³ na terenie niemal ca³ych Stanów Zjednoczonych, w Kanadzie oraz w
Watykanie przed Ojcem Œwiêtym Janem
Paw³em II.
Odbywaj¹ce siê co trzy lata koncerty festiwalowe to okazja do poznania zarówno
folkloru ró¿nych regionów naszego kraju,
jak i krajów, z których przybywaj¹ zespo³y.
Mieliœmy wiêc okazjê zobaczyæ m.in. tañce
lubelskie, góralskie, ³owickie, opoczyñskie,
Lachów S¹deckich, spiskie, ludów karpackich, krakowiaków wschodnich, tañce narodowe: Krakowiaka i Mazura, tañce cygañskie, wêgierskie i litewskie. Wystêpom zespo³ów towarzyszy³ aplauz widowni, a na zakoñczenie koncertu tancerze zostali nagrodzenie owacj¹ na stoj¹co. Wielu widzów ociera³o ³zy wzruszenia.
Nale¿y dodaæ, ¿e zespo³y zosta³y podjête w Sêdziszowie M³p. z iœcie staropolsk¹ goœcinnoœci¹: przywitano je chlebem i sol¹,
przedstawiciele zespo³ów spotkali siê przed
koncertem w Ratuszu z Burmistrzem Sêdziszowa M³p. Kazimierzem Kie³bem, a po wystêpie zosta³y podjête poczêstunkiem. Dla
wszystkich artystów gospodarze przygotowali
upominki. Z pewnoœci¹ zabrali ze sob¹ z
naszego miasta mi³e wspomnienia.
Za trzy lata kolejny Œwiatowy Festiwal i
miejmy nadziejê, ¿e organizatorzy znów
uracz¹ sêdziszowian równie atrakcyjn¹
dawk¹ folkloru w wykonaniu naszych rodaków z ca³ego œwiata.
(b)

„Zgoda” z Litwy w Mazurze.

Fot. (3) J. Maroñ
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12-13. lipca nad brzegiem zalewu na Tuszymce, le¿¹cego na pograniczu Rudy i
Kamionki, odby³ siê I Piknik nad Tuszymk¹, zorganizowany wspólnie przez
gminy Sêdziszów M³p. i Ostrów.
W programie dwudniowej imprezy, przygotowanej z myœl¹ o mieszkañcach obu s¹siaduj¹cych gmin, a tak¿e goœciach, odwiedzaj¹cych zalew w Kamionce i Rudzie, znalaz³y siê
mecze pi³ki no¿nej, siatkówki, pokazy starych
motocykli, dyskoteka, wystêpy rodzimych zespo³ów tanecznych: „Blues” i „Rochy” oraz
muzycznych „Paka Sêdzisza” i „SOS”.
Chocia¿ wyniki sportowych zmagañ nie
by³y najistotniejsze, z kronikarskiego obowi¹zku odnotujmy, ¿e rywalizacjê w pi³ce no¿nej
o „B³êkitn¹ Wstêgê Tuszymki” wygra³a Victoria Ocieka pokonuj¹c w finale w rzutach
karnych Juniorów Lechii Sêdziszów M³p. W

meczu siatkówki zwyciê¿y³a dru¿yna urzêdników z
sêdziszowskiego Ratusza
pokonuj¹c 2:0 urzêdników
z Ostrowa, natomiast w
turnieju sprawnoœciowym
przedstawicieli Sêdziszowa
M³p. i Ostrowa zanotowaPras³owiañscy wojowie z Dêbicy.
Fot. (3) J. Maroñ
no remis.
Ponadto przed licznie
grupy œwietnie bawili siê m³odsi i starsi uczestzgromadzon¹ publicznoœci¹ wyst¹pi³a drunicy pikniku.
¿yna pras³owiañskich wojów z Dêbicy.
Na fina³ imprezy niebo nad zalewem
Gwiazd¹ dwudniowej imprezy by³ zespó³
rozœwietli³y sztuczne ognie.
„Skaldowie”. Przy przebojach krakowskiej
(-)

Urzêdnicy z Sêdziszowa M³p. (na pierwszym planie) w meczu siatkówki z urzêdnikami z Ostrowa.

Na scenie „Skaldowie”.

W

niedzielê 7 wrzeœnia 2008 r. w Boreczku rozegrano gminne zawody sportowo-po¿arnicze jedno-

stek OSP.
Zawody przeprowadzono w dwóch konkurencjach. Pierwsz¹ by³a sztafeta po¿arnicza 7x50m z przeszkodami, w której czo³owe miejsca zajê³y:
OSP Zagorzyce Dolne - 65,5 pkt,
OSP Czarna - 68,65 pkt,
OSP Krzywa - 70,0 pkt.
W æwiczeniach bojowych kolejnoœæ by³a
nastêpuj¹ca:
OSP Boreczek - 48,17 pkt,
OSP Czarna - 57,10 pkt,
OSP Krzywa - 58,71 pkt.
Po zsumowaniu punktów z dwóch konkurencji klasyfikacja generalna przedstawia
siê nastêpuj¹co:
I miejsce - OSP Boreczek - 120,17 pkt,
II miejsce - OSP Czarna - 125,75 pkt,
III miejsce - Zagorzyce Dolne - 128,43 pkt.
W zawodach udzia³ wziê³a równie¿ ¿eñska dru¿yna z OSP Góra Ropczycka zwyciê¿aj¹c w swojej kategorii.
(-)

Dru¿yna OSP Boreczek – I miejsce (z lewej) i dru¿yna OSP
Czarna – II miejsce (z prawej). Fot. (3) J. Maroñ
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Sokó³ zdoby³ „Puchar Burmistrza”
Pi³karze „Soko³a” Krzywa pokonuj¹c 1:0 „K³os”
Kawêczyn zdobyli Puchar Burmistrza Sêdziszowa M³p. i tym samym odzyskali trofeum, zdobyte równie¿ dwa lata temu.
Tradycyjny wakacyjny turniej o Puchar
Burmistrza Sêdziszowa M³p. odbywa³ siê ju¿
po raz XVIII. Tym razem dru¿yny, zg³oszone do rozgrywek, rywalizowa³y systemem pucharowym.
W niedzielê 13 lipca br., w æwieræfina³ach
uzyskano nastêpuj¹ce wyniki:
P³omieñ Zagorzyce – Borkovia Borek
Wielki 4:3
Sokó³ Krzywa – Juniorzy Lechii Sêdziszów
M³p. 2:1
K³os Kawêczyn – Korona Góra Ropczycka
6:1
Plon Klêczany – wolny los

Gratulacje dla zwyciêzców od Zastêpcy Burmistrza Sêdziszowa M³p. Pani El¿biety Œwiniuch.
feum rozgrywek, Sokó³ Krzywa wygra³ z „K³osem” Kawêczyn 1:0. Jedyn¹ bramkê w finale
zdoby³ ju¿ w 5. min. Bart³omiej Filipek.
Finaliœci wyst¹pili w sk³adach:
SOKÓ£ Krzywa: Rusin, Chudyba, Stanek,
Siewierski, Stec, W. Filipek, Wojton, Filipek,
W¹sik, Feret, Skwirut, Patro, Pawlikowski,
K. Cyzio, A. Cyzio.
K£OS Kawêczyn: M. Pietkiewicz, Patro,
Bezak, Ciebieñ, W. Pietkiewicz, Filipek, B.
Pietkiewicz, K. Borek, £. Borek, Pa³ka, A.
Krzywdzik, Birkowski, Tylutki, Z. Krzywdzik.
Wszystkie dru¿yny, bior¹ce udzia³ w turnieju otrzyma³y sprzêt sportowy ufundowany
przez organizatorów.
(-)

W II rundzie, czyli w meczach pó³fina³owych, rozegranych w niedzielê 20 lipca br.
uzyskano nastêpuj¹ce wyniki:
Sokó³ Krzywa – P³omieñ Zagorzyce 1:1,
w karnych 5:4
K³os Kawêczyn – Plon Klêczany mecz przerwany po pierwszej po³owie przy stanie 2:2,
dokoñczony w czwartek 24 lipca 2008 r. W
regulaminowym czasie pad³ wynik 2:2, w
pierwszej serii rzutów karnych równie¿ zanotowano
remis 3:3. W dodatkowych
karnych, lepsi okazali siê pi³karze z Kawêczyna.
Fina³owe spotkania odby³y
siê na stadionie „Lechii” w
Sêdziszowie M³p. w dn. 27.
lipca. W meczu o III miejsce
P³omieñ Zagorzyce pokona³
Plon Klêczany 2:0.
Fragment meczu o III miejsce.
W spotkaniu o g³ówne tro-

Uczestnicy meczu fina³owego z organizatorami turnieju.
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Co z t¹ Lechi¹?
Katastrofalnie rozpoczêli nowy sezon
pi³karze Lechii Sêdziszów M³p. 8 meczy: jedno zwyciêstwo, jeden remis, 6 pora¿ek, 10
zdobytych bramek i 24 stracone, przedostatnie miejsce w tabeli. Czary goryczy dope³nia ostatnia klêska w Przemyœlu, sk¹d Lechici wrócili z baga¿em oœmiu bramek.
Po ubieg³orocznej rundzie jesiennej, gdy
Lechia mimo niez³ego pocz¹tku, plasowa³a
siê pod koniec ligowej tabeli, a dru¿yna wydawa³a siê rozbita, wielu s¹dzi³o, ¿e gorzej
byæ nie mo¿e. Nast¹pi³a zmiana trenera,
pojawi³o siê kilku nowych zawodników, wiosna rzeczywiœcie wygl¹da³a trochê lepiej.
Mo¿na by³o mieæ nadziejê, ¿e spokój i kadrowa stabilizacja zaowocuj¹ solidn¹ gr¹ w
sezonie 2008/2009. Tym bardziej, ¿e liga w
wyniku reorganizacji wydaje siê s³absza ni¿
ubieg³oroczna. Tymczasem pora¿ka goni
pora¿kê. Zwyciêstwo 3:1 z Rzemieœlnikiem
Pilzno w 7. kolejce dawa³o nadziejê na prze³om, gdy przysz³a klêska z Czuwajem. Chcia³oby siê wierzyæ, ¿e teraz mo¿e byæ ju¿ tylko
lepiej, tyle, ¿e brak g³êbszych podstaw do
takich s¹dów. Wkrótce zakoñczy siê budowa nowych trybun. Oby nie okaza³o siê, ¿e
864 miejsca to co najmniej o 850 za du¿o,
by pomieœciæ kibiców, chc¹cych ogl¹daæ
mecze sêdziszowian.
Lechia – JKS Jaros³aw 0:1
Stal Sanok – Lechia 4:1
Lechia – ¯urawianka 3:3
Polonia Przemyœl – Lechia 1:0
Lechia – Zryw Dzikowiec 1:2
Strumyk Malawa – Lechia 4:2
Lechia – Rzemieœlnik Pilzno 3:1
Czuwaj Przemyœl – Lechia 8:0
(-)
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Wycieczka do ZOO. Rys. Ania lat 7

W lesie. Rys. Emilka lat 7

FRASZKI
BURMISTRZ
Nadu¿ycia wiêkszego
chyba nie uczyniê
Mówi¹c, ¿e to cz³owiek
najwa¿niejszy w gminie.
Spraw ró¿nych na g³owie
ma wci¹¿ co nie miara
Niektóre za³atwia,
a inne siê stara...
Na dodatek jeszcze
przed kilkoma laty
Wrzucono mu na grzbiet
problemy oœwiaty.
Wniosek wiêc nasuwa
siê tu nieodparty,
¯e w szkolnictwie gminnym
te¿ rozdaje karty...
ZJAWISKO
Chêtnych osiedliæ siê na wsi
przyk³adów mamy do woli
Gorzej z prac¹ na roli!
RECEPTA
Z up³ywem czasu
to jest bieda
- By³ poniedzia³ek,
ju¿ niedziela
Wiêc gdy siê go
zatrzymaæ nie da
Trzeba go wzi¹æ
za przyjaciela!

Sp³yw Dunajcem. Rys. Zuzia lat 9

WAKACYJNE WSPOMNIENIA

Kazimierz Czapka

Plener malarski
Kolbuszowa 2008
W tegorocznym plenerze malarskim, zorganizowanym na terenie skansenu w Kolbuszowej, uczestniczy³y dzieci uczêszczaj¹ce na kó³ko plastyczne w sêdziszowskim MGOK
oraz dzieci spoza kó³ka, zainteresowane plastyk¹. Tematem pleneru by³ pejza¿. Mali artyœci
po raz pierwszy mieli okazjê malowaæ na p³ótnie, co sprawi³o im wiele przyjemnoœci. Tak¿e
tematyka: po³¹czenie przyrody i dawnej architektury spotka³a siê z zainteresowaniem dzieci. Piêkne chatki, zagrody i mnóstwo zieleni to otoczenie sprzyjaj¹ce obserwacji i twórczemu dzia³aniu. Prace, wykonane pod kierunkiem plastyków: Aleksandry Draus i El¿biety
Chor¹¿y, mo¿na aktualnie obejrzeæ w MGOK w Sêdziszowie M³p.
ECh

MYŒLI
Zawsze gdy budzê
siê nad ranem,
One jedyne:
bujne i nieuczesane.
PYTANIE?
Dlaczego niektórzy
dziwnym trafem
Kojarz¹ rodzinê
z fotografem?
7.09.2008.
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