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534 rocznica nadania praw miejskich 
dla Sędziszowa Małopolskiego 

Maria Alicja Grodecka



Rozbrzmiewała poezja religijna
W niedzielę 5 lutego br. w sędziszowskim Klasztorze OO. Kapucynów odbył się koncert  

laureatów Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej. Artyści recytowali i śpiewali po Mszy Św. o godz. 11.30.

Fot. M. Idzik
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Pierwszy mieszkaniec gminy w 2017 roku
Antoś Buraś z Wolicy Piaskowej, który 

przyszedł na świat 2 stycznia, jest pierw-
szym mieszkańcem naszej gminy uro-
dzonym w 2017 roku. 7 lutego br. wizytę 
dumnym rodzicom i ich pociesze złożył 
burmistrz Bogusław Kmieć. Antoś otrzy-
mał od niego pamiątkowy list oraz wy-
prawkę, na rodziców również czekały nie-
spodzianki przygotowane przez włodarza 
naszej gminy.

Termomodernizacja szkół w gminie

Wizyta przedstawicieli Unii Miasteczek Polskich

o końca roku w gminie zostanie 
przeprowadzona termomodernizacja 

sześciu budynków, w tym pięciu oświato-
wych. Przedszkola nr 2 w Sędziszowie Ma-
łopolskim, szkół podstawowych w Krzywej, 
Szkodnej, Kawęczynie Sędziszowskim, 
szkoły podstawowej i gimnazjum w Czarnej 
Sędziszowskiej, a także Domu Ludowego w 
Boreczku.

lutego br. w Sędziszowie Małopolskim
gościli przedstawiciele korporacji Unii 

D

3

Całkowita wartość projektu to 
6 817 028, 39 zł, w tym dofinansowanie ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego wynosi 4  848 373, 82 zł. 
Przedsięwzięcie obejmuje termomoderni-
zację, wymianę okien i drzwi, moderniza-
cję kotłów grzewczych oraz zastosowanie 
OZE. To wszystko pozwoli na zniwelowa-
nie wielkości emisji z powyższego sektora. 

Prognozuje się, że realizacja założonych 
zadań przyczyni się do redukcji CO2 z 
całego sektora użyteczności publicznej o 
15–20 %. Ponadto realizacja przedmio-
towego przedsięwzięcia przyczyni się do 
znacznego obniżenia kosztów energetycz-
nych związanych z utrzymaniem energe-
tycznym obiektów.

Miasteczek Polskich, na czele z jej wiceprzewod-
niczącym Stanisławem Bodysem. Do unii nale-

ży również nasze miasto. Goście odwiedzili Ra-
tusz, zwiedzili też wyremontowane podziemia.

Fot. M. Idzik
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lutego br. odbyła się XXIX Sesja
Rady Miejskiej w Sędziszowie Ma-

łopolskim, w trakcie której uchwalono na-
stępujące:

1. Uchwała w sprawie nadania 
tytułu HONOROWY OBYWATEL 
MIASTA SĘDZISZÓW MAŁOPOL-
SKI,  na podstawie której  nadaje się 
tytuł HONOROWY OBYWATEL 
MIASTA SĘDZISZÓW MAŁOPOL-
SKI pośmiertnie Ks.  Stanisławowi  
Maciągowi. 

2. Uchwała w sprawie nadania ty-
tułu HONOROWY OBYWATEL MIA-
STA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI ,  na 
podstawie której  nadaje się tytuł HO-
NOROWY OBYWATEL MIASTA SĘ-
DZISZÓW MAŁOPOLSKI pośmiert-
nie Pani Helenie Szczęsnej.

3. Uchwała w sprawie nadania 
wyróżnienia ZASŁUŻONY DLA ZIE-
MI SĘDZISZOWSKIEJ ,  na podstawie 
której  nadaje się wyróżnienie ZA-
SŁUŻONY DLA ZIEMI SĘDZISZOW-
SKIEJ Panu dr Stanisławowi Dziu-
rzyńskiemu.

4. Uchwała w sprawie nadania 
wyróżnienia ZASŁUŻONY DLA ZIE-
MI SĘDZISZOWSKIEJ ,  na podstawie 
której  nadaje się wyróżnienie ZASŁU-
ŻONY DLA ZIEMI SĘDZISZOWSKIEJ 
Klasztorowi Zakonu Braci Mniejszych 
Kapucynów w Sędziszowie Małopol-
skim.

5. Uchwała w sprawie nadania 
wyróżnienia ZASŁUŻONY DLA ZIE-
MI SĘDZISZOWSKIEJ ,  na podstawie 
której  nadaje się wyróżnienie ZA-
SŁUŻONY DLA ZIEMI SĘDZISZOW-
SKIEJ Liceum Ogólnokształcącemu 
im. ks.  Piotra Skargi w Sędziszowie 
Małopolskim.

6. Uchwała w sprawie nadania 
wyróżnienia ZASŁUŻONY DLA ZIE-
MI SĘDZISZOWSKIEJ ,  na podstawie 
której  nadaje się wyróżnienie ZA-
SŁUŻONY DLA ZIEMI SĘDZISZOW-
SKIEJ Polskiemu Stowarzyszeniu na 
Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Sędziszowie Ma-
łopolskim.

7. Uchwała w sprawie nadania 
wyróżnienia ZASŁUŻONY DLA 
ZIEMI SĘDZISZOWSKIEJ ,  na pod-
stawie której  nadaje się wyróż-
nienie ZASŁUŻONY DLA ZIEMI 
SĘDZISZOWSKIEJ Związkowi Strze-
leckiemu „Strzelec” Józefa Piłsudskiego  

XXX Sesja Rady Miejskiej
20 w Sędziszowie Małopolskim.

8. Uchwała w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Samorzą-
du Województwa Podkarpackiego , 
mocą której  postanawia się udzielić 
z budżetu Gminy Sędziszów Małopol-
ski w 2017 roku pomocy f inansowej  
w formie dotacji  celowej dla Samo-
rządu Województwa Podkarpackiego 
w kwocie 20.000 zł  z przeznaczeniem 
na dofinansowanie opracowania in-
wentar yzacji  przyrodniczej  na 3 suche 
zbiorniki przeciwpowodziowe plano-
wane do realizacji  na terenie Gminy 
Sędziszów Małopolski. 

9. Uchwała w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu Rop-
czycko-Sędziszowskiego ,  mocą któ-
rej  postanawia się udzielić z budżetu 
Gminy Sędziszów Małopolski w 2017 
roku pomocy f inansowej w formie do-
tacji  celowe w kwocie 300.000 zł  dla 
Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego 
w Ropczycach z przeznaczeniem na:

1) dofinansowanie budowy chod-
ników przy drogach powiatowych na 
terenie Gminy Sędziszów Małopolski 
–200.000 zł ,

2) dofinansowanie realizacji  inwe-
stycji  pn. „Przebudowa drogi powia-
towej nr 1225R Kosowy–Kamionka –
Sędziszów Małopolski w miejscowości 
Borek Wielki” –100.000 zł .

10. Uchwala w sprawie przyjęcia 
do realizacji  w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podkarpackiego na lata 
2014-2010 współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  Na mocy tej  uchwały 
przyjęto do realizacji  projekt:  „SaMo-
WaR – Sędziszowski Model Wsparcia 
Rodziny”,  któr y będzie realizowa-
ny od 01.03.2017 r.  do 28.02.2018 r.  

11. Uchwała w sprawie zmia-
ny uchwały budżetowej Gminy Sę-
dziszów Małopolski na rok 2017 nr 
XXIX/272/16 z dnia 29 grudnia 2016 
r. 

12.  Uchwała w sprawie zmian  
w wieloletniej  prognozie f inansowej 
Gminy Sędziszów Małopolski.

13.  Uchwała w sprawie zmian  
w Gminnym Programie Profi laktyki 
i  Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych na 2017 roku,  mocą której 
w Gminnym Programie Profi laktyki  
i  Rozwiązywania Problemów Alkoho-

lowych na 2017r. ,  któr y stanowi za-
łącznik do Uchwały Nr XXIX/274/16 
Rady Miejskiej  w Sędziszowie Młp. 
z dnia 29grudnia2016 r.  w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Pro-
f i laktyki i  Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2017 r.  wprowadza 
się następujące zmiany :

1.  Prowadzenie profi laktycznej 
działalności informacyjnej i  edu-
kacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i  prze-
ciwdziałania narkomanii,  organiza-
cja wypoczynku letniego dla dzieci  
i  młodzieży z rodzin z problemem al-
koholizmu –dotacje dla organizacji 
pozarządowych, które przystąpią do 
otwartego konkursu ofert na realiza-
cję tego zadania – 1.500  zł .

2.  Prowadzenie pozalekcyjnych 
zajęć sportowych w ramach profi-
laktycznej działalności informacyj-
nej i  edukacyjnej w zakresie rozwią-
zywania problemów alkoholowych  
i  przeciwdziałania narkomanii  –w tym 
m.in.  dotacje dla organizacji  pozarzą-
dowych, które przystąpią do otwarte-
go konkursu ofert na realizację tego 
zadania – 188.000 zł .

3.  Działalność informacyjno-
-edukacyjna w szkołach w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoho-
lowych i  przeciwdziałania narkoma-
nii,  w tym m.in.  konkursy,  warsz-
taty terapeutyczne, zakup sprzętu 
rekreacyjno-sportowego - 14.400 zł 
4.  Działalność profi laktyczna „Punk-
tu informacyjno-konsultacyjne-
go” i  Świetlicy Socjoterapeutycznej  
w Sędziszowie Młp. ul.  Jana Pawła II 
-19.071 zł . 

5.  Szkolenia i  socjoterapia /GKR-
PA, AA, Al.-Anon, Al.-Ateen, DDA, 
nauczyciele/ -  5.600 zł . 

6.  Kolonie i  obozy, wycieczki dla 
dzieci  i  młodzieży z rodzin zagrożo-
nych nałogiem, w tym m.in.  kolonia 
wakacyjna – 42.400 zł . 

7.  Koszty przejazdu na leczenie 
odwykowe 3.000 zł . 

8.  Koszty utrzymania „Świetli-
cy Socjoterapeutycznej” i  „Punktu 
informacyjno-konsultacyjnego” w 
Sędziszowie Młp. ul.  Jana Pawła II ,  
w tym remont pomieszczenia świetli-
cy – 31.000 zł . 

9.  Wydatki Gminnej Ko-
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misji  Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych – 30.600 zł .  
10.  Koszty opinii  biegłych psycholo-
gów, psychiatrów przed skierowaniem 
osób uzależnionych od alkoholu na 
leczenie odwykowe – 6.000 zł . 

11.  Dofinansowanie kosztów funk-
cjonowania Izby Wytrzeźwień w Rze-
szowie – 5.000 zł . 

14. Uchwała w sprawie projektu do-
stosowania sieci  szkół podstawowych 
i  gimnazjów do nowego ustroju szkol-
nego,  mocą której  uchwała określa:  
1.  Plan sieci  publicznych szkół podsta-
wowych mających siedzibę na obszarze 
Gminy Sędziszów Małopolski,  a także 
granice obwodów publicznych szkół 
podstawowych mających siedzibę na 
obszarze Gminy Sędziszów Małopol-
ski,  na okres od 1 września 2017 r.  do 
dnia 31 sierpnia 2019r. ,  któr y stano-
wi załącznik 1do niniejszej  uchwały ; 
2.  Plan sieci  publicznych gimnazjów 
i  klas dotychczasowych publicznych 
gimnazjów prowadzonych w szkołach 
podstawowych, oraz granice obwo-
dów dotychczasowych publicznych 
gimnazjów i  klas dotychczasowych 
gimnazjów mających siedzibę na ob-
szarze Gminy Sędziszów Małopolski 
na okres od 1 września 2017 r.  do 
dnia 31sierpnia 2019 r. ,  któr y stano-
wi załącznik 2 do niniejszej  uchwały ; 
3.  Projekt planu sieci  publicznych 
ośmioletnich szkół podstawowych 
mających siedzibę na obszarze Gminy 
Sędziszów Małopolski,  a także granice 
obwodów publicznych ośmioletnich 
szkół podstawowych mających sie-
dzibę na obszarze Gminy Sędziszów 
Małopolski,  od dnia 1 września 2019, 
któr y stanowi załącznik 3 do niniej-
szej  uchwały.

15. Uchwała w sprawie określe-
nia kr yteriów wraz z liczbą punktów 
w postępowaniu rekrutacyjnym do 
publicznych przedszkoli,  oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podsta-
wowych oraz określenia dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia speł-
nienia tych kr yteriów.

16. Uchwała w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie umowy partner-
skiej  pomiędzy Gminami: Grębów, 
Jasienica Rosielna, Majdan Królew-
ski,  Markowa, Niwiska, Ostrów, Sę-
dziszów Małopolski w celu wspólnej 
realizacji  projektu pn. „Rozwój OZE 
w gminach: Grębów, Jasienica Ro-
sielna, Majdan Królewski,  Markowa, 
Niwiska, Ostrów, Sędziszów Mało-
polski” mocą której  wyraża się zgo-
dę na zawarcie umowy partnerskiej 
pomiędzy jednostkami samorządu 
ter ytorialnego: Gminą Grębów, Gmi-

ną Jasienica Rosielna,  Gminą Majdan 
Królewski,  Gminą Markowa, Gminą 
Niwiska,  Gminą Ostrów, Gminą Sędzi-
szów Małopolski w sprawie wspólnej 
realizacji  projektu p.n. :  „Rozwój OZE 
w gminach: Grębów, Jasienica Ro-
sielna,  Majdan Królewski,  Markowa, 
Niwiska,  Ostrów, Sędziszów Małopol-
ski” dotyczącego montażu systemów 
opartych na odnawialnych źródłach 
energii  iw ramach osi  prior ytetowej 
III .  Czysta energia Działania 3.1 Roz-
wój OZE „projekty parasolowe” Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 
2014 –2020.

17. Uchwała w sprawie wyraże-
nia zgody na nieodpłatne przeka-
zanie nieruchomości w użytkowa-
nie,  mocą której  wyraża się zgodę 
na nieodpłatne przekazanie w tr ybie 
bezprzetargowym, w użytkowanie na 
czas nieokreślony na rzecz Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Ropczycach ½ 
części  nieruchomości oznaczonej jako 
działka ewidencyjna nr 1555/1 o pow. 
0,0268 ha obj.  KW RZ1R/00005317/0, 
½ części  nieruchomości oznaczo-
nej jako działka ewidencyjna nr 
1555/2 o pow. 0,0175 ha obj.  KW 
RZ1R/00030832/0 oraz ½ części  nie-
ruchomości oznaczonej jako działki 
ewidencyjne nr :  1556/3o pow. 0,0216 
ha i1556/6 o pow. 0,0153 ha obj.  KW 
RZ1R/00026264/6 położone w obrębie 
nr 0001 Sędziszów Małopolski z prze-
znaczeniem tych nieruchomości pod 
rozbudowę Szpitala Powiatowego im. 
O. Pio w Sędziszowie Małopolskim.

18. Uchwała w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia XI zmiany 
Studium uwarunkowań i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i  Gminy Sędziszów Mało-
polski,  podstawie której  postano-
wiono  przystąpić do sporządzenia 
XI zmiany Studium uwarunkowań  
i  kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Miasta i  Gminy Sędzi-
szów Młp.,  uchwalonego uchwałą Nr 
XLVI/297/02 Rady Miejskiej  w Sędzi-
szowie Młp. z dnia 25 września 2002r.  
w sprawie uchwalenia „Studium Uwa-
runkowań i  Kierunków Zagospodaro-
wania Przestrzennego Miasta i  Gminy 
Sędziszów Młp.”  

19. Uchwała w sprawie przyjęcia 
„ Aktualizacji  Programu usuwania 
azbestu i  wyrobów zawierających 
azbest na terenie gminy Sędziszów 
Małopolski na lata 2016-2032”, mocą 
której  przyjmuje się „ Aktualizację 
Programu usuwania azbestu i  wyro-
bów zawierających azbest na terenie 
gminy Sędziszów Małopolski na lata 
2016-2032”stanowiący załącznik do 

niniejszej  uchwały.

20. Uchwała w sprawie zmia-
ny Statutu Gminy Sędziszów Młp. 
mocą której,  w Statucie Gminy Sę-
dziszów Młp. uchwalonym Uchwałą 
Nr III/19/02 z dnia 30grudnia 2002 
r.  (tekst jedn. Dz. Urz.  Woj.  Podk.  
z 2013 r. ,  poz.  170) wprowadza się na-
stępujące zmiany :

1) W załączniku nr 6 „Wykaz 
Gminnych jednostek organizacyjnych 
i  komunalnych osób prawnych” pkt 23 
otrzymuje brzmienie:„23. Samorządo-
we Centrum Usług Wspólnych w Sę-
dziszowie Małopolskim. 

21. Uchwała w sprawie zmian  
w gminnym Programie Polityki 
Zdrowotnej pn. „Profi laktyka próch-
nicy zębów u dzieci w wieku 12 i  13 
lat zamieszkałych na terenie Gminy 
Sędziszów Małopolski na lata 2017-
2020” mocą której  w Programie Po-
lityki Zdrowotnej pn. „Profi laktyka 
próchnicy zębów u dzieci  w wieku 
12 i  13 lat  zamieszkałych na terenie 
Gminy Sędziszów Małopolski na lata 
2017-2020” stanowiącym załącznik 
do Uchwały Nr XXVII/262/16 Rady 
Miejskiej  w Sędziszowie Małopolskim 
z dnia 28 l istopada 2016 r.  wprowadza 
się zmiany. Zgodnie z postanowie-
niami ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej f inansowanych ze środków 
publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
(Dz.U. 2016. 1793) w listopadzie 2016 
r.  został  przekazany Agencji  Oceny 
Technologii  Medycznych i  Tar yf ikacji 
celem zaopiniowania.  Projekt Progra-
mu Polityki Zdrowotnej został  zaopi-
niowany pozytywnie przez Prezesa 
AOTMiT nr opinii  14/2017 z dnia  
2 lutego 2017 r.  wraz z opinią przeka-
zano kilka uwag, aby „zapewnić reali-
zację programu o możliwie najwyższej 
jakości”.  W nowym programie zostały 
uwzględnione wszystkie wskazówki 
udzielone przez AOTMiT.

Podczas sesji  pracownice Rze-
szowskiej  Agencji  Rozwoju Regio-
nalnego w Rzeszowie przedstawiły 
projekt „Rzeszowski Ośrodek Wspar-
cia Ekonomii Społecznej”.  Z ko-
lei  Komendant Komisariatu Policji  
w Sędziszowie Młp. przedstawił  spra-
wozdanie z działalności oraz analizę 
stanu bezpieczeństwa i  porządku pu-
blicznego na terenie miasta i  gminy 
Sędziszów Małopolski za rok 2016. 
Przewodniczący Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych przedstawił  sprawozdanie  
z realizacji  w 2016 r.  Gminnego Pro-
gramu Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych oraz Gminnego Progra-
mu Przeciwdziałania Narkomanii. 
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Czasem błoto, czasem śnieg

Zmarł bp Padewski

Zmarł wieloletni prezes OSP Krzywa

taką pogodę! Nie, to nieludzkie.
Komu by się chciało? Burza myśli 

musiała powstać w głowie niejednego ro-
dzica, gdy w sobotni poranek 18 stycznia 
zastanawiał się, czy pozwolić dziecku na 
udział w XII Rajdzie Narciarsko-Pieszym 
z Wielopola Skrzyńskiego do Siedliska 
Janczar w Pstrągowej. Duże zachmurzenie, 
deszcz przelotny ale jednak mokry, trasa 
długa, a śnieg i lód czyhają na ścieżkach. 
Czy to ma sens? Czy nie lepiej, żeby syn czy 
córka poleżeli w cieple, włączyli tv, pobawi-
li się w wolny dzień smartfonem lub lapto-
pem? 12 orląt z Wolicy Piaskowej  i strzelcy 
z jednostki sędziszowskiej wybrali pobyt na 
świeżym powietrzu, niektórzy kolejny raz.

Sprawny przejazd autokarem do Wielopo-
la, tam połączenie sił z lokalnymi zwolennik 
i w drogę. Połączone siły Sędziszowa, Rop-
czyc i Wielopola liczyły 80 osób, całkiem spo-
ro jak na te czasy. Jeszcze dobrze nie opuścili 
zabudowy miejscowości, a już na pierwszym 
podejściu pod butem lód i ubity śnieg pozwo-
liły wykazać się zdolnościom gimnastycznym 
młodych turystów. Bez strat w ludziach osią-
gnęli wzniesienie, z którego św. Jan Nepo-
mucen spogląda od lat na Trakt Wiedeński, 
którym, wg legendy, wracał Jan III Sobieski 
spod Wiednia, a w dole, za plecami figury, 
roztacza się panorama miejsca urodzenia Ta-
deusza Kantora. Tu mniej obeznani z historią 

stycznia 2017 roku, w wieku 84 lat, 
zmarł biskup Stanisław Padewski, 

emerytowany pierwszy ordynariusz ukra-
ińskiej diecezji charkowsko-zaporoskiej. 
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 1 lu-
tego 2017 roku w Kościele O. Kapucynów  
w Sędziszowie Młp. 

Bp Padewski nowicjat rozpoczął w 1949 
roku w sędziszowskim klasztorze. Później stu-
diował polonistykę na Katolickim Uniwersyte-
cie Lubelskim i na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

wieku 82 lat zmarł Antoni Majka,
wieloletni prezes jednostki OSP 

Krzywa i Komendant Miejsko-Gminny 
ZOSP RP w Sędziszowie Młp. Był pomy-
słodawcą wielu zrealizowanych w jednostce 
przedsięwzięć m.in. dzięki jego staraniom 
OSP Krzywa włączono do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego. Antonie-
go Majkę, 19 stycznia br. żegnała rodzina, 
strażacy państwowej i ochotniczej straży, 
przedstawiciele władz i instytucji oraz 
mieszkańcy. W ostatniej drodze towarzy-
szyły mu poczty sztandarowe jednostek 
OSP z terenu gminy Sędziszów Młp. Antoni 
Majka został pochowany na Cmentarzu Pa-
rafialnym w Czarnej Sędziszowskiej.

Fot. M. Idzik

W
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regionu dowiedzieli się o bębnie tureckim, 
cmentarzu cholerycznym i zwyczaju wiel-
kanocnym, kultywowanym w Wielopolu od 
dawnych czasów.

Teraz już mniej stromymi ścieżkami po-
dążali za przewodnikiem raz górę, raz w dół, 
przez pola, zagajniki, zaspy i błotniste trakty. 
W chwilach, gdy sił brakowało, ciepła herba-
ta i coś na ząb, przywracało siły i nadzieję, że 
da się radę, choć nogi odmawiają posłuszeń-
stwa. Ostatni odcinek zaplanowano po asfal-
towej drodze, tu buty mogły odpocząć, ale 
trzeba się było nauczyć chodzenia w szyku, 
aby nie powodować zagrożenia w ruchu. Fi-
nisz rajdu został uatrakcyjniony przez mokry 

śnieg, który postanowił przypomnieć braci 
turystycznej, że to jeszcze luty i że rajd jest 
zimowy. Jeszcze parę kroków po zlodowacia-
łym trakcie i skręcamy do gościnnego Siedli-
ska Janczar, tu wreszcie można usiąść, zmie-
nić mokre ubranie, napić się ciepłej herbaty  
i spróbować specjalności szefa kuchni – bigo-
su z chlebem - całkiem smaczny. 

Na koniec czekała nas miła niespodzian-
ka – jako najliczniejsza grupa uczestnicząca 
w rajdzie, mogliśmy cieszyć się otrzymaniem 
Pucharu Marszałka Województwa Podkar-
packiego. Jeszcze pamiątkowe gadżety i moż-
na wracać. Całkiem przyjemnie spędziliśmy 
tę sobotę, choć pogoda nie rozpieszczała.

W 1988 r. wyjechał Ukrainę, gdzie rozpoczął 
starania o odbudowanie tam życia religijnego. 
Był pierwszym proboszczem kościoła Matki 
Bożej Anielskiej w Winnicy. W 1995 r. przyjął 
sakrę biskupią w katedrze Piotra i Pawła w Ka-
mieńcu Podolskim. Od lipca 2002 r. bp Stani-
sław Padewski pełnił rolę ordynariusza nowo 
utworzonej na Ukrainie diecezji charkowsko-
-zaporoskiej, a następnie pracował we Lwowie. 
Ostatnie lata swojego życia spędził wśród braci 
zakonnych w sędziszowskim klasztorze.
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Pamięci ofiarom Holokaustu

Wypełnij ankietę

stycznia br. po raz drugi 
w Sędziszowie Młp. odbyły się Ob-

chody Międzynarodowego Dnia Pamięci  
o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu. 
Rozpoczęły się modlitwą na cmentarzu ży-
dowskim za zamordowanych w lipcu 1942 
r., w których uczestniczyli przedstawicie-
le władz Sędziszowa Młp. oraz powiatu 
ropczycko-sędziszowskiego. Następnie  
w Domu Kultury wyświetlono film pt.  
„W cieniu pamięci” i wygłoszono prelek-
cje na temat nazistowskiego ludobójstwa,  
holokaustu oczami dzieci oraz sędziszow-
skiej samopomocy żydowskiej w latach 
1940-1942. 

ojskowa Akademia Techniczna 
w Warszawie mając na uwadze 

bezpieczeństwo naszego kraju, rozpoczęła 
cykl projektów w obszarze bezpieczeństwa 
energetycznego społeczności lokalnej, ze 
szczególnym uwzględnieniem obrony jej 
podmiotowej (prosumenckiej) niezależno-
ści. W związku z tym Burmistrz Sędziszo-
wa Małopolskiego zwraca się z prośbą do 
mieszkańców gminy o wypełnienie ankiet 
dotyczących energii elektrycznej i cieplnej. 

Wyniki badań ankietowych będą wyko-
rzystane w  pracach naukowych, a  w sposób 
szczególny posłużą do realizacji projektu na 
terenie naszej gminy. Udział w  ankiecie jest 
dobrowolny i anonimowy. Ankiety są dostęp-
ne na stronie internetowej www.sedziszow-
-mlp.pl , a także w Urzędzie Miejskim, w ra-
tuszu, w pokoju nr 9. Można je składać do 10 
marca 2017 r. w ratuszu, w pokoju nr 9.

25
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Razem zmieniamy Internet na lepsze
zień Bezpiecznego Internetu to święto
obchodzone w całej Europie, w pierwszej 

połowie lutego. Jest inicjatywą Komisji Europej-
skiej, mającą na celu zwrócenie uwagi na kwestię 
bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do za-
sobów internetowych. Od 6 lutego 2007 roku w 
40. krajach na świecie i po raz trzeci w Polsce, 
obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu. 
Został ustanowiony z inicjatywy Komisji Euro-
pejskiej w ramach programu „Safer Internet” 
Chodzi głównie o to, by dzieci i młodzież nie 
były narażone na niebezpieczeństwa w trakcie 
korzystania z zasobów internetowych. Takie in-
formacje przekazuje Wikipedia. A teraz realia!

Nie od dziś wiadomo, że najchętniej naj-
ważniejsze treści zdobywamy, a potem zapa-
miętujemy, dzięki konkursom lub innym cie-
kawym pomysłom. Dlatego też nauczycielki z 
SP nr 2 w Sędziszowie Młp.: informatyczka – 
Marta Ochał i polonistka – Anna Piechowiak 
postanowiły połączyć siły i wymyślić przyjem-
ne z pożytecznym. Wiedza o Internecie, plusy i 
minusy korzystania z komputera, a na dodatek 
możliwość przekazu wiedzy poprzez poezję i 
obraz – to dodatkowe zachęcające do wzięcia 
udziału w lokalnej inicjatywie - atrybuty.

I tak doszło do zorganizowania I GMIN-
NEGO KONKURSU dla uczniów klas IV-VI 
szkół podstawowych dotyczącego Dnia Bez-
piecznego Internetu. Pomysł spotkał się z pełną 
aprobatą  Dyrektor szkoły pani Marii Chuder-
skiej i Burmistrza Sędziszowa Młp. - pana Bo-
gusława Kmiecia, który objął nad konkursem 
honorowy patronat, równocześnie wspierając 
organizatorki sympatycznymi upominkami dla 
uczniów, zdobywców głównych nagród.

W imprezie wzięło udział 10 szkół pod-
stawowych, a to: Będziemyśl, Boreczek, Borek 
Wielki, Klęczany, Krzywa, Sędziszów Młp. nr 
3, Wolica Piaskowa, Zagorzyce Dolne, Zago-
rzyce Górne, Sędziszów Młp. nr 2.

Projekty zgłoszone do konkursu zachwy-
ciły organizatorów i Komisję w składzie: pani 
Renata Szostecka, polonistka z gimnazjum; 
pani Danuta Grabowska, informatyczka ze 
szkoły podstawowej w Iwierzycach; pani Elż-
bieta Chorąży, plastyczka z MGOK, oryginal-
nością, zgrabnymi wierszami, pomysłową sza-
tą plastyczną. Jury miało nie lada wyzwanie, 
bo musiało wyłonić werdykt z czterdziestu 
kilku prac czyli w rywalizacji wzięło udział po-
nad 90 uczestników! Ostatecznie przyznano:

I miejsce: Klaudia Białek, Hanna Wołek - 
SP nr 2 w Sędziszowie Młp.
II miejsce: Zuzanna Cabaj, Edyta Pazdan - 
SP w Zagorzycach Dolnych
III miejsce: Szymon Czapor, Kacper Przy-
dział - SP. w Boreczku
IV miejsce: Amelia Idzik, Nikodem Idzik- 
SP w Sędziszowie Młp.
IV miejsce: Wiktoria Świder, Zuzanna 
Ochał - SP nr 2 w Sędziszowie Młp.
Wyróżnienia:
Natalia Pazdan, Dagmara Totoń -  
SP w Zagorzycach Górnych
Izabela Jurzecka, Błażej Szybisty -  
SP. w Boreczku

D

Izabela Trojan, Oliwia Michałek-  
SP w Krzywej
Magdalena Grabowy, Zuzanna Gdowik – 
SP nr 3 w Sędziszowie Młp.
Zuzanna Naja, Filip Żmuda-   
SP. nr 3 w Sędziszowie Młp.
Izabela Dyło, Julia Potwora -  
SP. nr 3 w Sędziszowie Młp.
Natalia Armata, Zofia Nazimek-   
SP nr 2 w Sędziszowie Młp.

Organizatorki mają nadzieję, że pierwsza 
edycja konkursu będzie miała kontynuację w 
latach następnych, gdyż bezpieczny internet i 
rozsądne a zarazem odpowiedzialne korzystanie 
z komputera, to priorytety dla młodszych i star-
szych pokoleń XXI wieku. Jednocześnie składają 
szczere podziękowania sponsorom: Burmistrzo-

wi Sędziszowa Młp., PKO Bankowi Polskiemu, 
panu Mariuszowi Warzybokowi - Sklep kompu-
terowy AMERYKA oraz RR i SU z SP nr 2.

Na zakończenie wycinek konkursowej 
poezji autorstwa: Michała Mielniczuka i An-
drzeja Olesia:

Bezpiecznie w Internecie!
To rzecz ważna na tym świecie.
Piszę, „mejluję” 
i się kulturalnie zachowuję!
Gdy wiele stron poznaję,
Czasem pytania sobie zadaję:
- ile niebezpieczeństw na mnie czeka?
- czy ten „news”, to zagrożenie dla człowieka?
Wirtualny świat ma zalety,
ale i wady - niestety!

Tekst: A. Piechowiak, M. Ochał
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Uczniowie z Kawęczyna na tropie legend

Bajkowa świetlica

Szkole Podstawowej w Kawęczynie
powstała grupa uczniów żywo za-

interesowanych kulturą ludową. Kierowani 
przez swoją opiekunkę p. Magdalenę Czap-
kę-Król poznają przeszłość i teraźniejszość 
rodzinnej miejscowości. Podczas spotkań 
z seniorami dowiedzieli się już o życiu co-
dziennym mieszkańców dawnej wsi, o spo-
sobach świętowania, obyczajach i wierze-
niach.

Każda miejscowość posiada swoją histo-
rię i legendarną przeszłość. Już w XIX wieku 
badacze kultury spisywali legendy. Miejsca 
nieprawdopodobnych zdarzeń to najczęściej: 
obrzeża miejscowości, szczere pola, zarośla, 
uroczyska. Stworzone przez ludzką wyobraź-
nię legendy przez wieki przekazywane były 
tradycją ustną. Najstarsze średniowieczne 
dotyczyły żywotów Świętych. W wieku XIX 
przybrały postać utworów literackich, nawią-
zujących do ludowych podań.

Młodych etnografów z Kawęczyna zacie-
kawiły te niezwykłe, fantastyczne opowieści. 
Jedna z nich mówi o karczmie, która niegdyś 
zapadła się pod ziemię wraz z osobami bie-
siadującymi. Taka kara spotkała ludzi urzą-
dzających zabawy taneczne w okresie Wiel-

wietlica szkolna w Górze Ropczyckiej,
w czasie ferii zimowych, wzbogaciła się 

w przepiękne, bajkowe obrazy. Stało się to 
dzięki pomysłowi, zaangażowaniu i twór-
czej, kilkudniowej pracy Pana Pawła Woło-
sa – znanego wszystkim w Górze Ropczyc-
kiej artysty malarza, jak również byłego 
ucznia i rodzica ucznia naszej szkoły.

Właśnie w ramach współpracy ze szkołą, 
Pan Paweł Wołos poświęcił tydzień czasu, aby 
upiększyć salę świetlicową. Powstały subtelne 
motywy z różnych bajek i baśni. Do świetlicy 
wprowadziły się  disneyowskie postaci, takie, 
jak: Myszka Miki, Kubuś Puchatek i jego przy-
jaciele. Nie zabrakło Dzwoneczka z Piotrusia 
Pana, Pingwinów z Madagaskaru, Smerfów. 
Pojawili się także bohaterowie starych pol-
skich kreskówek, czyli: Reksio oraz Żwirek  
i Muchomorek. Na reakcję dzieci (i doro-

W

Ś słych) nie trzeba było długo czekać. Zachwy-
tom, pozytywnym komentarzom i wspo-
mnieniom nie było końca. Jesteśmy pewni, 
że piękne obrazy będą umilać dzieciom spo-
żywanie posiłków oraz pobyt  na świetlicy. 
Mamy również nadzieję, że postaci, obrazują-

ce trzy podstawowe motywy artystyczne, czy-
li plastykę, muzykę i taniec staną się inspira-
cją dla rozwoju talentów i wyobraźni twórczej 
naszych milusińskich.

Serdecznie dziękujemy Panu Pawłowi 
Wołosowi za piękny gest i życzymy wielu 
osiągnięć artystycznych oraz satysfakcji  
z wykonywanej pracy.

Fot. P. Wołos

kiego Postu. Uczniowie zilustrowali poznane 
legendy. Zebrany materiał wzbogacił album  
i powiększył zbiór etnograficznych badań. 

Należy utrwalać to, co jeszcze można ocalić 
od zapomnienia. 

Tekst i zdjęcie: Magdalena Czapka-Król
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lutego 2017r. o godzinie 11 w sali 
gimnastycznej  Szkoły Podstawowej  

w Górze Ropczyckiej rozpoczęła się pod-
niosła i wzruszająca uroczystość poświęco-
na Babciom i Dziadkom. Dostojni seniorzy 
zostali zaproszeni przez swoje najmłodsze 
wnuczęta z przedszkola, jak i te starsze,  
z naszej szkoły. Przybyli bardzo licznie mili 
Goście zajęli miejsca przy przystrojonych 
stołach, na których czekała ciepła herbat-
ka i słodkości, przygotowane przez mamy  
z Rady Rodziców.

Wszystkich obecnych na uroczystości,  
a w szczególności Babcie i Dziadków, przywitał 
dyrektor Zespołu Szkół w Górze Ropczyckiej 
Mariusz Kazior. Następnie głos zabrał pro-
boszcz parafii ks. Julian Jarząb, który w ciepłych 
słowach podkreślił rolę, jaką pełnią dziadkowie 
w życiu wnuków. Nawiązał do słów Papieża 
Franciszka o uzupełnianiu się pokoleń.

Podsumowaniem pierwszej części uro-
czystości była profilaktyczna pogadanka, 
wygłoszona przez dzielnicowego Góry Rop-
czyckiej st. aspiranta Sławomira Charchuta, 
w ramach ogólnopolskiej akcji „Bezpieczny 

Dla babć i dziadków
9

Senior”. Prowadzący, korzystając z faktu zgro-
madzenia na sali dużej liczby osób starszych, 
przekazał kilka przykładów mechanizmu 
oszustw na tzw. „wnuczka” oraz ważne infor-
macje, dotyczące zachowań pozwalających 
uniknąć problemów i możliwości uzyskania 
fachowej pomocy.

Po wystąpieniu przedstawiciela policji 
przyszedł czas na drugą część uroczystości 
– występy artystyczne. Jako pierwsze zapre-
zentowały się przedszkolaki. Przygotowane 
przez: Elżbietę Paśko, Zofię Róg i Paulinę 
Ochał  recytowały liczne wiersze i śpiewały 
piosenki dla Babć i Dziadków. Mali artyści 
nie okazywali tremy, a bliskość ukochanych 
osób dodawała odwagi. Ukoronowaniem wy-
stępów przedszkolaków był kolorowy układ 
taneczny do muzyki Johanna Straussa.

Następnie wystąpili uczniowie naszej 
szkoły w programie opracowanym przez 
Monikę Mędlowską. Przedstawili wiązankę 
słowno-muzyczną oraz różnorodne tańce. 

Pani Renata Pypeć przygotowała układ tań-
ców rzeszowskich - „Pastuszki” oraz „Trojak”. 
Przepiękne stroje i ludowa muzyka przy-
wołały u wielu seniorów miłe wspomnienia  
z młodości. Następnie uczennice drugiej 
klasy, za sprawą tańca Japonek, przeniosły 

zgromadzonych do Krainy Kwitnącej Wiśni. 
Pomogła im w tym pani Dorota Batory. Praw-
dziwy zachwyt wywołał taniec akrobatyczny 
w wykonaniu szkolnego zespołu „Czirlide-
rek”. Układ przygotowała pani Monika Mę-
dlowska. Wszystkie występy zostały nagro-
dzone gromkimi brawami.

Po zakończeniu akademii przedszkolaki  
i uczniowie wręczyli swoim Babciom i Dziad-
kom upominki. Dyrektor Mariusz Kazior 
złożył Seniorom serdeczne życzenia, z okazji 
ich święta, od wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej w Sędziszowie Młp., sołtysa Góry 
Ropczyckiej Stanisława Bochenka, który nie 
mógł być obecny na uroczystości, a młodym 
aktorom przekazał kosz cukierków. Ostat-
nim punktem programu był wspólny posiłek  
i czas na wymianę wrażeń i miłe rozmowy.

Uroczystość była bardzo udana. Wiele 
obecnych osób nie ukrywało wielkiego wzru-
szenia. W radosnych nastrojach, w towarzy-
stwie swoich wnucząt, Babcie i Dziadkowie 
opuścili nasza szkołę, z nadzieją na podobne 
spotkanie w przyszłym roku.

Dorota Stynczyłów-Mytych
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odczas ferii zimowych biblioteki 
publiczne umożliwiały dzieciom spę-

dzenie wolnego czasu w  sposób  aktywny  
w swoich placówkach. W Bibliotece Publicz-
nej w Klęczanach w ramach akcji „Ferie Zi-
mowe w Bibliotece” odbyły się m.in. zajęcia 
plastyczne „Moje Klęczany – tworzenie ma-
kiety wsi”. Wzięło w nich udział kilkanaście 
dzieci, głównie z miejscowej szkoły podsta-
wowej, a także, co było niespodzianką - kil-
koro gimnazjalistów.

Uczestnicy zajęć rozpoczęli pracę przy 
makiecie od planowania. Omówili sposoby 
pracy i materiały, jakie będą użyte. Następnym 
etapem było ustalenie ważnych miejsc w Klę-
czanach, takich jak: szkoła podstawowa, ko-
ściół parafialny pod wezwaniem św. Maksymi-
liana Maria Kolbego, dom ludowy, biblioteka 
publiczna, budynek starej szkoły, w której do 
2013 roku mieściła się Biblioteka Publiczna.

Makieta Klęczan obejmuje obszar od 
domu ludowego do szkoły podstawowej. 
Przez środek makiety przebiega droga, któ-
rą umownie symbolizuje czarna wstęga  
z bibuły. Dzieci wykorzystały surowce wtórne: 
zakrętki od kleju, które posłużyły jako kominy 
domów, pudełka po zapałkach za pociąg, za-
pałki jako płot. A także surowce naturalne jak: 
gałązki jako tory, kamyki jako kostkę brukową, 
gałązki sosny jako drzewa. Użyły także dostęp-
ne w bibliotece artykuły  papiernicze: tekturę 
falistą, bibułę, plastelinę. Po zebraniu wszyst-
kich materiałów dzieci przystąpiły do pracy.

W pierwszej kolejności zajęły się własny-
mi domami wraz z obejściem. Każde dziecko 
umieściło swój dom w zależności od położe-
nia najbliższego obiektu od ich miejsca za-
mieszkania. Najbardziej okazały obiekt to ko-
ściół. Powstał z kilku pudełek, które zostały 
oklejone taśmą i papierem.

Miłym wydarzeniem było dołączenie 
do grona uczestników zajęć czwórki gimna-
zjalistów. Potwierdzili swoim przybyciem, że 

Ferie zimowe w bibliotece w Klęczanach 
P

zabawy plastyczne lubią także starsze dzieci. 
Gimnazjaliści przy makiecie wykonali ta-
kie budynki jak: Dom Ludowy, Bibliotekę 
Publiczną, starą szkołę i sklep. Do oklejania 
ścian budynków użyli papieru samoprzylep-
nego i bibuły, dachy zaś wykonali z tektury 
falistej. Z plasteliny powstały kapliczki i zwie-
rzęta gospodarcze. Tym sposobem wzięli na 
siebie  trudniejsze zadania i młodsze dzieci 
nauczyły się od nich projektowania.

Ostatnie prace dekoracyjne przy makie-
cie: lepienie plasteliną ucznia na przystanku, 
samochodów na ulicy, zwierzątek domowych, 
nanoszenie numerów domów - zostały wyko-
nane za zajęciach, podczas których gościła 
Telewizja Miejska Sędziszów, odpowiadając 
na zaproszenie biblioteki.

Każde miejsce na ziemi ma swoją historię. 
Mają ją i Klęczany, o czym dzieci dowiedziały 

się podczas kolejnych zajęć. Pani bibliotekar-
ka zapoznała dzieci z podaniami ludowymi 
związanymi z nazwą wsi sięgając do źródła, 
jakim jest kronika biblioteki.

„Wieś Klęczany prawdopodobnie wywodzi 
swoją nazwę od założyciela Klęka, względnie 
Klęczana. Możliwe jest również, że jakiś pan 
Klęczyński nadal nazwę tej osadzie, ponie-
waż w XVI w. występują takie nazwiska w tej 
wiosce. Według podania ludowego nazwa wsi 
pochodzi stad, że w dawnych czasach, tzw. 
pańszczyźniany pan, tj. właściciel dworu bę-
dziemyskiego, kazał za pewne przewinienie 
bić chłopów w tej wsi. Karani chłopi klękali na 
kolana, prosząc o przebaczenie. I z tej może ra-
cji widnieje na pieczęci gminnej Klęczan znak 
chłop klęczący. Co się tyczy samej pieczęci 
gminnej, to istnieje takie podanie ludowe:

W drugiej połowie XIX w., w okresie zno-
szenia tzw. serwitutów - jeden z pierwszych 
wójtów klęczańskich, niejaki Jakubowski, 
zdradziecką umową z dworem zrzekł się za 
dwie morgi pola, pretensji do lasu i pastwisk 
na rzecz „pana” z Będziemyśla. W obronie 
skrzywdzonej wsi wystąpił Wojciech Bo-
cheński, który udał się do samego cesarza, 
do Wiednia i tam na klęczkach długo błagał 
cesarza, o to aby las i pastwiska były wła-
snością wsi. Wiedeń przyznał wsi pastwiska,  
a las miał otrzymać Klasztor OO. Kapucy-
nów w Sędziszowie Małopolskim. Dlatego na 
pieczęci umieszczono klęczącego chłopa.”

Dzieci podzieliły się wrażeniami z zajęć 
przed kamerą.

Relację z odwiedzin Telewizji Miejskiej 
Sędziszów można oglądnąć podczas emisji 
z dn. 31.01.2017 r. – „Podsumowanie ferii  
w bibliotekach publicznych” http://www.se-
dziszowtv.pl/, natomiast makietę w holu Bi-
blioteki Publicznej w Klęczanach.

Tekst: Dorota Paśniewska
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Noworoczny Turniej w Halowej Piłce
Nożnej o Puchar Burmistrza Sędziszowa 

Małopolskiego wygrał Sokół Krzywa.  
W finale pokonał w rzutach karnych dru-
żynę Seniorów Lechii Sędziszów, zwycięzcę  
w ubiegłego roku.

Turniej rozgrywano 28 i 29 stycznia br. 
na hali sportowo-widowiskowej przy Liceum 
Ogólnokształcącym w Sędziszowie Młp. Dru-
żyny w dwóch grupach toczyły bój o czoło-
we miejsca. O trzecie miejsce zagrały zespo-

Sokół Krzywa zdobywcą Pucharu Burmistrza
I 3. SOKÓŁ KRZYWA

4. PLON KLĘCZANY
5. JUNIORZY LECHIA SĘDZISZÓW MŁP.

GRUPA B
1. PIAST WOLICA PIASKOWA
2. BORKOVIA BOREK WIELKI
3. PŁOMIEŃ ZAGORZYCE
4. SENIORZY-LECHIA SĘDZISZÓW MŁP.
5. PROGRES KAWĘCZYN SĘDZ.

ły Gród Będziemyśl i Piast Wolica Piaskowa.  
W regulaminowym czasie był remis 3:3,  
a o wyniku rozstrzygnęły rzuty karne. Zwy-
ciężyła Wolica Piaskowa 5:4. Mecz finałowy, 
po remisie 2:2, również rozstrzygnęły rzu-
ty karne. Ostatecznie 3:2 wygrała drużyna  
z Krzywej. 

GRUPA A
1. GRÓD BĘDZIEMYŚL
2. KORONA GÓRA ROPCZYCKA

28 stycznia 2017 r. /sobota/
Grupa Godz. Kolejka Drużyna Drużyna Wynik

A 13.00 1 - 2 GRÓD BĘDZIEMYŚL KORONA GÓRA ROPCZYCKA 4:2
A 13.25 3 - 4 SOKÓŁ KRZYWA PLON KLĘCZANY 1:0
A 13.50 5 - 1 JUNIORZY-LECHIA SĘDZISZÓW MŁP. GRÓD BĘDZIEMYŚL 1:1

A 14.15 2 - 3 KORONA GÓRA ROPCZYCKA SOKÓŁ KRZYWA 5:2
A 14.40 4 - 5 PLON KLĘCZANY JUNIORZY-LECHIA SĘDZISZÓW MŁP 3:1
B 15.05 1 - 2 PIAST WOLICA PIASKOWA BORKOVIA BOREK WIELKI 2:1

B 15.30 3 - 4 PŁOMIEŃ ZAGORZYCE SENIORZY-LECHIA SĘDZISZÓW MŁP 1:1
B 15.55 5 - 1 PROGRES KAWĘCZYN SĘDZ. PIAST WOLICA PIASKOWA 2:2

B 16.20 2 - 3 BORKOVIA BOREK WIELKI PŁOMIEŃ ZAGORZYCE 0:7

B 16.45 4 - 5 SENIORZY-LECHIA SĘDZISZÓW MŁP. PROGRES KAWĘCZYN SĘDZ. 3:1
29 stycznia 2017 r. /niedziela/

A 12.00 1 - 3 GRÓD BĘDZIEMYŚL SOKÓŁ KRZYWA 0:4
A 12.25 2 - 5 KORONA GÓRA ROPCZYCKA JUNIORZY-LECHIA SĘDZISZÓW MŁP. 0:4
A 12.50 4 - 1 PLON KLĘCZANY GRÓD BĘDZIEMYŚL 0:1
A 13.15 3 - 5 SOKÓŁ KRZYWA JUNIORZY-LECHIA SĘDZISZÓW MŁP. 3:3
A 13.40 2 - 4 KORONA GÓRA ROPCZYCKA PLON KLĘCZANY 2:2
B 14.05 1 - 3 PIAST WOLICA PIASKOWA PŁOMIEŃ ZAGORZYCE 1:0
B 14.30 2 - 5 BORKOVIA BOREK WIELKI PROGRES KAWĘCZYN SĘDZ. 1:0
B 14.55 4 - 1 SENIORZY-LECHIA SĘDZISZÓW MŁP. PIAST WOLICA PIASKOWA 1:0
B 15.20 3 - 5 PŁOMIEŃ ZAGORZYCE PROGRES KAWĘCZYN SĘDZ. 1:0
B 15.45 2 - 4 BORKOVIA BOREK WIELKI SENIORZY-LECHIA SĘDZISZÓW MŁP. 0:4

MECZ O III MIEJSCE  (drużyny z II miejsc w grupach)
16.15 A2-B2 GRÓG BĘDZIEMYŚL PIAST WOLICA PIASKOWA 3:3 k. 4:5

MECZ FINAŁOWY (zwycięzcy grup)
16.50 A1-B1 SOKÓŁ KRZYWA SENIORZY LECHIA SĘDZISZÓW 2:2 k. 3:2
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stycznia br. podczas III Powiatowej
Gali Sportu, która odbyła się w sę-

dziszowskim Domu Kultury ogłoszono 
wyniki plebiscytu w czterech kategoriach: 
Trenera Roku, Działacza Sportowego Roku, 
Nadziei Sportowej Roku oraz Sportowca 
Roku. W plebiscycie bardzo dobre miejsca 
zajęli sportowcy i działacze z naszej gminy.

Na nominowanych sportowców, trene-
rów i działaczy sportowych głosować mogli 
czytelnicy lokalnej gazety „Reporter”, z którą 
powiat organizował plebiscyt.. Nagrody wrę-
czali wspólnie ze starostą powiatu Witoldem 
Darłakiem poseł na Sejm RP Kazimierz Mo-
skal, prezes Podkarpackiego   Związku Piłki 
Nożnej Mieczysław Golba,   przewodniczący 
Rady Powiatu Józef Rojek, członek zarządu 
powiatu Dorota Sędłak oraz burmistrz Sędzi-
szowa Młp. Bogusław Kmieć.

Sportowiec Roku
I miejsce -  Dominika Najmrocka (74 gło-

sy, siatkówka – Marba Sędziszów)
II miejsce – Marcin Wojnarowski (60 gło-

sów, piłka nożna, Pogórze Wielopole Skrzyńskie)
III miejsce- Rafał Głodek (37 głosów, 

sumo – LUKS Lubzina)
Drużyna Roku
I miejsce – Juniorzy Lechia Sędziszów 

Młp. (123 głosy, piłka nożna)
II miejsce – UKS Marba Sędziszów Młp. 

(68 głosów, siatkówka)
III miejsce – Pogórze Wielopole Skrz. (57 

głosów, piłka nożna)
Nadzieja Sportowa Roku
I miejsce – Karol Delikat (103 głosy, piłka 

nożna – Soccer Ropczyce)
II miejsce - Kamil Ogrodnik (75 głosów, 

piłka nożna – juniorzy młodsi Pogórza Wie-

Sędziszowscy sportowcy nagrodzeni  
w powiatowym plebiscycie
20 lopole Skrzyńskie)

III miejsce – Jakub Makuch (52 głosy, pił-
ka nożna – Lechia Sędziszów)

Trener Roku
I miejsce – Leszek Marć (127 głosów, pił-

ka nożna – juniorzy Lechii Sędziszów)
II miejsce – Andrzej Jedynak (78 głosów, 

sumo – LUKS Lubzina)
III miejsce – Magdalena Mokrzycka (70 

głosów, siatkówka – Marba Sędziszów)
Działacz Sportowy Roku
I miejsce – Bogusław Pacanowski (74 gło-

sy, Soccer Ropczyce)
II miejsce – Marek Antosz (72 głos, Mar-

ba Sędziszów)
III miejsce – Adam Kopala (59 głosów, 

Pogórze Wielopole Skrzyńskie)
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Turniej Szachowy

Gratulacje 
dla Joasi za 
Mistrzostwo 
Polski

dniach 10-12 luty rozegrany został
II TSz o Puchar Ziemi Podkarpackiej. 

Na starcie zawodów stanęło 85 szachistów  
z całej Polski w trzech grupach turniejowych.

W grupie dzieci do lat 10 najlepszy oka-
zał się Dawid Wolak z Wiśniowej, który był 
także najmłodszym uczestnikiem turnieju. 
Na drugim miejscu znalazł się Przemysław 
Różański reprezentujący Towarzystwo Sza-
chowe „Skoczek”, a na miejscu trzecim Filip 
Białek z Tarnobrzegu. Najmłodszą uczest-
niczką turnieju została Dobromiła Felon  
z Ropczyc.

W grupie do rankingu PZSzach 1700, naj-
lepszy okazał się Adam Biesiadecki z Tarnobrze-
gu, wyprzedzając Pawła Sowińskiego z Brzozowa 

ukcesu na Halowych Mistrzostwach 
Polski Kobiet do lat 21 gratu-

lował burmistrz Bogusław Kmieć 
Joannie Zawadzkiej, tenisistce  
z Czarnej Sędziszowskiej. Na tur-
nieju odbywającym się w Bytomiu  
w dniach 25-31 stycznia 2017 r. Joasia 
zdobyła mistrzostwo Polski. 

W

S

i Krzysztofa Markiewicza z Niwisk. Najlepszą ko-
bietą okazała się Patrycja Starzec reprezentująca 
Towarzystwo Szachowe „Skoczek”.

W grupie OPEN najlepszy był Mistrz 
Międzynarodowy Mateusz Bobula repre-
zentujący Towarzystwo Szachowe „Skoczek”, 
oddając tylko połówkę punktu mistrzowi 
Maciejowi Marszałkowi MKS Sandecja Nowy 
Sącz, który zajął drugie miejsce. Na trzecim 
stopniu podium znalazł się Rafał Polok UKS 
SP1 Leżajsk. Najlepszą kobietą okazała się Jo-
anna Święch z LKSz GCKIP Czarna.

Szczególne podziękowania należą się 
sponsorom i organizatorom tego turnieju.  
A w szczególności: burmistrzowi Miasta 
Sędziszów Małopolski, Starostwu Powiato-
wemu w Ropczycach, dyrektorowi Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie 
Małopolskim oraz prezesowi Banku Spół-
dzielczego w Sędziszowie Małopolskim. Gra-
tulujemy wszystkim nagrodzonym i zapra-
szamy za rok.

Robert Stefański, prezes TSz „Skoczek”, 
Krzysztof Skiba, sędzia główny turnieju

Wydawca: Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim
Redaktor naczelna: Anna Olech. Skład redakcji: Mariusz Kazior, Maria Wilczok, Jan Flisak. Adres redakcji: MGOK w Sędzi-
szowie Młp., ul. 3 Maja 36, tel. 17 22 16 044, e-mail: biuletyn1@o2.pl Wszelkie prawa do tekstów i zdjęć zastrzeżone. Redakcja 
nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń i reklam. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów.
Skład i druk: Drukarnia Printgraph, ul. Mickiewicza 19, 32-800 Brzesko, www.printgraph.pl
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od koniec lutego spragnieni wiosny
upatrujemy oznak tej życiodajnej 

pory roku. Niegdyś nasi poprzedni-
cy bardziej niż my obecnie uzależnie-
ni byli od praw przyrody i kaprysów 
aury. Ludy słowiańskie rozprawiały się 
z uprzykrzoną zimą, topiąc jej symbol 
– słomianą kukłę zwaną u nas: Śmier-
cichą, Dziawanną, Marzanną. W kalen-
darzach chrześcijańskich zaznaczano 
okresy wróżebne z patronującymi po-
staciami Świętych. 

Już 22 lutego wspominano św. Mał-
gorzatę i przepowiadano pogodę na na-
stępny miesiąc: Gdy św. Małgorzata w 
szacie białej po polu spaceruje, już w 
marcu gospodarz jej łaskawość odczuje. 
Mroźny i śnieżny dzień sprowadzi zatem 
marcowe ocieplenie. Ostatnia dekada 
lutego przynosi już napawające nadzie-
ją dłuższe dni ze słońcem, które dość 
mocno przygrzewa. Niebawem zjawia się 
dwudziesty czwarty dzień lutego, kiedy: 
Święty Maciej zimę traci albo ją bogaci; 
Święty Maciej gdy nie zastaje zimy, to 
zimę czyni, gdy zastaje – gubi; Jeśli w 
święty Maciej zimno, to dawaj wołowi 
pilno, a jak ciepło, to się będzie długo 
wlekło. Przysłowia te zostały zapisane 
w XIX wieku, sugerują one rychłe na-
dejście wiosny, jeśli dotąd utrzymywały 
się solidne mrozy. Ostatnie nawiązu-
je do czasów, gdy cięższe prace w polu 
wykonywano zaprzęgami wołów. Dawać 
wołowi pilno – to znaczy lepiej go kar-
mić przed wczesnymi pracami. Bardziej 
jednoznacznie brzmi siedemnastowiecz-
ne przysłowie: Święty Maciej z rzek i sta-
wów zwykł ruszać lody.

Z tego samego stulecia pochodzi 
prognoza na Wielkanoc: Jako zapusty 
pogodne bywają, świąt wielkanocnych 
tak się spodziewają. Od najdawniejszych 
czasów w naszym kręgu kulturowym 
istnieją specyficzne układy wyrazów i 
zdań, posiadające określone właściwo-
ści semantyczne – są to właśnie przysło-
wia. Jeszcze do niedawna bardzo często 
pojawiały się one w mowie potocznej. 
W obrazowy sposób zastępowały nużą-
ce, długie, słowne wywody. W znacznej 
części odnosiły się one do prognozowa-
nia pogody. Od stanów aury zależał byt 
zwłaszcza tych, którzy parali się pracą 
na roli. W dawnych kalendarzach odnaj-
dujemy mnóstwo takich prognostyków, 
częstokroć odnoszących się do wspo-
mnień określonych świętych. Prowadzo-
ne przez wieki obserwacje dowiodły, iż 
brak opadów w marcu pomyślnie rokuje 
na przyszłość, co znalazło odzwiercie-
dlenie w przysłowiach: Suchy marzec, 
mokry kwiecień i zimny maj napełnią 
piwnice i spichlerze, także obfite siano 
dają (XVII w.); Suchy marzec, maj zaś 

NASZE KLIMATY
Przedwiośnie w przysłowiach
P

lakich żartów. Uczniowie przebierali 
się za Cyganów, Żydów i rycerzy. Ist-
nieje nawet przysłowie mówiące o tych 
przebierańcach: Ubrał się jak na jakie 
gregorianki (XVII w.). Możniejsi zapra-
szali żaków na dodatkowe gry połączo-
ne z poczęstunkiem. Tradycja o świętym 
Grzegorzu, który skupował dzieci na 
targ przywożone i oddawał do szkoły, 
uczyniła tego świętego patronem chłop-
ców rozpoczynających nauki szkolne i 
dała początek zwyczajowi dawnych Po-
laków, że w dzień świętego Grzegorza 
do szkół swych synów oddawali. Dzień 
tego patrona poświęcony był zabawom 
szkolnym nazwanym gregoriankami. – 
czytamy w „Encyklopedii staropolskiej”. 
Gregorianki utrzymywały się przez wiele 
wieków. Ostatnio zastąpiono je innymi 
uroczystościami szkolnymi. 

Tekst i ilustracja: Maria Wilczok

chłodny, kwiecień mokry, rok niegłodny 
(XIX w. ).

Wyraźniejsze oznaki wiosny mogą 
się pojawić już 4 marca: Na świętego 
Kazimierza zima do morza zmierza. Lu-
dowa meteorologia ściśle opierała się na 
obserwacjach przyrody. Według wierzeń 
ludu początek wiosny datuje się już na 
6 dzień marca. Kolejne dni są ważnym 
okresem wróżebnym – zwłaszcza 10 III, 
kiedy wspominamy czterdziestu mę-
czenników. Nasi przodkowie skrupulat-
nie śledzili wtedy stan pogody, zwracając 
uwagę na każde jej załamanie. Gdy było 
bardzo zimno i padał śnieg, nieprzyjem-
ne chłody miały się utrzymywać jeszcze 
przez 40 dni. Ilustracją owych wielowie-
kowych obserwacji są przysłowia zano-
towane w kalendarzach pochodzących 
z XIX w.: Czterdziestu Męczenników 
jakich, czterdzieści dni po nich takich; 
Kiedy na Czterdziestu Męczenników 
marznie, to jeszcze czterdzieści nocy 
przemarznie. Przychodzi wreszcie 12 
marca, gdy: Na świętego Grzegorza idą 
rzeki do morza. Odnotowane na po-
czątku XIX wieku przysłowie nie zawsze 
znajduje odzwierciedlenie w rzeczywi-
stości, mając raczej charakter życzenio-
wy. Bywało, że lody i śniegi nie topniały 
przez następne tygodnie. 

Niezależnie od rodzaju pogody dwu-
nasty dzień marca dawał radość uczniom 
i studentom. Odbywały się wtedy tzw. 
gregorianki: Ptaki głoszą żaki do szkoły 
dają, Grzegorza mają (przysłowie z koń-
ca XIV w.). Było to święto szkolników, 
moment zapisywania dzieci do szkół, a 
ponadto – czas śpiewów, zabaw i wsze-
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