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Mszê œwiêt¹ koncelebrowali
dziekan sêdziszowski i proboszcz
parafii Mi³osierdzia Bo¿ego ks.
Krzysztof Gac oraz ks. Daniel To-
masik z parafii Nockowa, opiekun
dru¿yny ZS „Strzelec” przy Gim-
nazjum w Iwierzycach. Kazanie
wyg³osi³ ks. Artur Michalski – ka-
pelan Szwadronu Podkarpacie,
w sk³adzie którego funkcjonuje Or-
kiestra dêta Oddzia³u Kawalerii
Ochotniczej w barwach 20 Pu³ku
U³anów im. króla Jana III Sobie-
skiego, obecna na uroczystoœci.

Po nabo¿eñstwie odby³  siê  Apel
Pamiêci, a nastêpnie parlamenta-
rzyœci, samorz¹dowcy, delegacje
szkó³, przedstawiciele instytucji
i organizacji spo³ecznych z³o¿yli
symboliczne wi¹zanki pod Memo-
ria³em ̄ o³nierzy Armii Krajowej.

W imieniu samorz¹du sêdzi-
szowskiego kwiaty z³o¿yli: Bur-
mistrz Sêdziszowa Ma³opolskiego
Bogus³aw Kmieæ, Zastêpca Bur-
mistrza Wies³aw Wojdon i Prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej Jerzy
Kieba³a, w imieniu samorz¹du

Nowoczesny obiekt ma po-
wierzchniê prawie 5 tys. m2 i kosz-
towa³ 12 mln z³otych. Oprócz
powierzchni magazynowych,
przewidziano tak¿e pomieszcze-
nia dla dzia³u projektów, kontro-
li jakoœci, archiwum oraz rezer-
wow¹ serwerowniê dla ca³ej gru-
py Safran, do której nale¿y sê-
dziszowski zak³ad. W zwi¹zku ze
wzrostem produkcji, budowa
nowego obiektu by³a koniczno-
œci¹. Pozwoli³a zyskaæ po-
wierzchnie produkcyjne w do-
tychczasowym zak³adzie.

W uroczystym otwarciu cen-
trum logistycznego uczestniczyli
miêdzy innymi: Helene Moreau-
Leroy – Dyrektor Generalny Hi-

Hispano-Suiza otworzyła centrum logistyczne
W czwartek, 26 marca firma
Hispano-Suiza Polska otwo-
rzyła nowe centrum logi-
styczne.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca w Sędziszowie Małopolskim uroczyście obchodzili-
śmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczy-
stość odbyła się w Kościele Miłosierdzia Bożego oraz pod
Memoriałem Żołnierzy Armii Krajowej Podobwodu Sędzi-
szów zesłanych w latach 1944-45 do łagrów sowieckich.

starosta Witold Dar³ak, prezes Sto-
warzyszenia „Dolina Lotnicza”
Marek Darecki, przedstawiciele
firm wspó³pracuj¹cych z Hispano-
Suiza oraz pracownicy zak³adu.

Pani prezes Helene Moreau
Leroy potwierdzi³a zapowiadan¹
wczeœniej budowê nowego za-
k³adu produkcyjnego, w pobli-
¿u istniej¹cych obiektów, która
ruszy jeszcze w tym roku. Bêdzie
nazywa³ siê Hispano-Suiza Pol-
ska 2, a nak³ady inwestycyjne na
jego budowê wynios¹ ok. 40 mln
euro. Znajdzie w nim pracê oko-
³o 100 osób.

Zadowolenia z rozwoju firmy
Hispano-Suiza Polska nie kry³
Burmistrz Sêdziszowa M³p. Bo-
gus³aw Kmieæ, dostrzegaj¹c
w tym szansê na pracê dla miesz-
kañców i rozwój ca³ej gminy.

Hispano-Suiza Polska zatrud-
nia obecnie 580 osób. W nowym
centrum logistycznym docelowo
pracowaæ bêdzie oko³o 40 osób.

(b)

Uroczyste przecięcie wstęgi. Od lewej: Prezes Hispano-Suiza Polska Jan Sawicki,

Marszałek Władysław Ortyl, Burmistrz Bogusław Kmieć, Prezes Hispano-Suiza Helene

Moreau-Leroy, pierwszy prezes Hispano-Suiza Polska Ryszard Łęgiewicz.

spano-Suiza, Jan Sawicki – prezes
Hispano-Suiza Polska, Marsza³ek
Województwa Podkarpackiego
W³adys³aw Ortyl, Burmistrz Sêdzi-
szowa M³p. Bogus³aw Kmieæ, bu-

downiczy i pierwszy Prezes Hispa-
no-Suiza Polska Ryszard £êgie-
wicz, którzy dokonali symbolicz-
nego przeciêcia wstêgi. Obecni
byli tak¿e:  senator Zdzis³aw Pupa,

Żołnierze Wyklęci, Żołnierze Niezłomni
– antykomunistyczny, niepodległościowy ruch
partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Pol-
ski i podporządkowaniu jej ZSRR.
W 2011 roku Sejm RP ustanowił dzień 1 marca

świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Od lewej: Dowódca Jednostki 2051 ZS "Strzelec" Józefa Piłsudskiego chor. ZS Bar-

tłomiej Feret, inspektor ZS Jacek Magdoń, kapelan Jednostki 2051 ks. Krzysztof Gac,

Senator Zdzisław Pupa, Z-ca Burmistrza Sędziszowa Młp. Wiesław Wojdon, Burmistrz

Bogusław Kmieć, Członek Zarządu Powiatu Bernadeta Frysztak, Dyrektor Biura Posła

Kazimierza Moskala Beata Prokop. Fot.(2) G. Wrona

Salwa honorowa ku czci bohaterów.

powiatowego – Bernadeta Frysz-
tak – cz³onek Zarz¹du Powiatu.
Ho³d zes³añcom z³o¿yli tak¿e: se-
nator RP Zdzis³aw Pupa, w imie-
niu pos³a Kazimierza Moskala –
Dyrektor Biura Poselskiego Be-
ata Prokop, przedstawiciele s³u¿b
mundurowych: komendant Ko-
misariatu Policji w Sêdziszowie
M³p. podkom. Roman Zawiœlak
oraz Komendant Powiatowy Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej w Rop-
czycach st. bryg. mgr in¿. Jacek
Róg, wójt Gminy Ostrów Piotr

Cielec, delegacja Zwi¹zku Strze-
leckiego „Strzelec” Józefa Pi³sud-
skiego: insp. ZS Jacek Magdoñ,
chor. ZS Bart³omiej Feret, kape-
lan ZS ks. Krzysztof Gac, delega-
cja „Rycerzy Kolumba”, delega-
cja Prawa i Sprawiedliwoœci.

Przedstawiciele samorz¹du
gminnego z³o¿yli tak¿e kwiaty
w Zagorzycach, pod popiersiem
por. Karola Chmiela, cz³onka
IV Zarz¹du „WiN” straconego
wraz z szeœcioma towarzyszami
broni w dniu 1 marca 1951 roku.

Fot. G. Wrona
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W pierwszej czêœci Sesji udzia³
wziêli Pan Kazimierz Moskal –
Pose³ na Sejm RP, Pan Lucjan
KuŸniar – Cz³onek Zarz¹du Wo-
jewództwa Podkarpackiego, Pan
Jacek Magdoñ – Radny Sejmiku
Samorz¹dowego Województwa
Podkarpackiego, Pan Witold
Dar³ak – Starosta Ropczycko-Sê-
dziszowski, Pani Ma³gorzata Waj-
da – Dyrektor PZMiUW, Pan W³a-
dys³aw Szczêch – Z-ca Dyrektora
PZMiUW, Pan Stefan Przywara
i Pani Agnieszka Duszkiewicz –
Przedstawiciele PZMiUW, Pan
Micha³ Marsza³ek – G³ówny Pro-
jektant w firmie Bipromel, Pan
Pawe³ Widawski – Asystent w fir-
mie Bipromel, przedstawiciele
Stowarzyszenia „Nurt” z Sêdziszo-
wa M³p. oraz mieszkañcy.

Grzegorz Marsza³ek G³ówny
Projektant Biura Studiów i Pro-
jektów Gospodarki Wodnej Rol-
nictwa „BIPROMEL” w Warsza-
wie wyjaœni³, ¿e na zlecenie Wo-
jewódzkiego Zarz¹du Melioracji
i Urz¹dzeñ Wodnych opracowali
projekt zbiornika przeciwpowo-
dziowego. Przedmiotem projek-
tu by³ zbiornik przeciwpowo-
dziowy Góra Ropczycka na rze-
ce Budzisz. Analizowane by³o
szereg wariantów mo¿liwych do
realizacji, ostatecznie wybrano
dwa, które by³y porównywane ze
sob¹. Wariant suchego zbiorni-
ka, którego ca³a pojemnoœæ re-
tencyjna jest stale pusta, gotowa

V Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.
W dniu 10 marca 2015 r. Rada
Miejska w Sędziszowie Młp.
odbyła swoje V posiedzenie.

na przyjêcie fali. Zbiornik ten
mia³by pojemnoœci prawie
2,3 mln m3 wody, przy maksymal-
nym poziomie piêtrzenia jego
powierzchnia wynosi³aby 54 ha.

W przypadku zbiornika mo-
krego sta³a rezerwa powodzio-
wa wynosi³aby 750 tys. m3 wody.
Zbiornik ten zajmowa³aby 64 ha
przy maksymalnym poziomie
piêtrzenia, a przy normalnym
32 ha. Zasiêg oddzia³ywania tego
zbiornika by³by du¿o dalszy
i wymaga³by podjêcia dzia³añ za-
bezpieczaj¹cych mieszkañców
Zagorzyc Dolnych na lewym
brzegu. Funkcja przeciwpowo-
dziowa mokrego zbiornika jest
bardzo ograniczona ze wzglêdu
na jego sta³¹ pojemnoœæ reten-
cyjn¹ i dla zabezpieczenia Sêdzi-
szowa M³p. przed powodzi¹ jest
niewystarczaj¹ca.

Pani Ma³gorzata Wajda wyja-
œni³a, ¿e prace nad projektem
budowlanym suchego zbiornika
trwa³y od 2011 r. PZMiUW z³o¿y³
komplet dokumentów i zosta³o
wszczête postêpowanie, jego
efektem by³a d³ugo wyczekiwana
decyzja œrodowiskowa, która zo-
sta³a wydana w styczniu 2015 r.
Od tej decyzji w lutym br. wp³y-
nê³o 5 odwo³añ i zosta³y one skie-
rowane do GDOŒ w Warszawie.

Po wys³uchaniu ekspertów
i burzliwej dyskusji Rada Miej-
ska w Sêdziszowie M³p. podjê³a
apel do Marsza³ka, Zarz¹du i Sej-
miku Województwa Podkarpac-
kiego, Dyrekcji Podkarpackiego
Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ
Wodnych, w³adz samorz¹do-
wych szczebla podstawowego,
powiatowego, wojewódzkiego
i centralnego, mieszkañców

Gminy Sêdziszów M³p. oraz w³a-
œcicieli gruntów na których zlo-
kalizowane s¹ inwestycje prze-
ciwpowodziowe, dotycz¹cego
przyspieszenia prac zwi¹zanych
z budow¹ zabezpieczeñ przeciw-
powodziowych na terenie Gmi-
ny Sêdziszów M³p.

Nastêpnie Rada podjê³a jesz-
cze 6 innych uchwa³.
1. Uchwała w sprawie zmiany

uchwały budżetowej Gminy
Sędziszów Młp. na rok 2015
Nr IV/13/15 z dnia 27 stycznia
2015 r.
Rada Miejska dokona³a zmian

w bud¿ecie gminy Sêdziszów
M³p. na 2015 r. polegaj¹cych na:
1. zwiêkszeniu dochodów bie¿¹-

cych bud¿etu o kwotê 406.831z³,
w tym z tytu³u:

a)czêœci oœwiatowej subwencji
ogólnej – 307.931 z³,

b) darowizny od Fundacji Ban-
ku Zachodniego WBK S.A
w Warszawie dla Szko³y Podsta-
wowej w Szkodnej – 2.500 z³,

c)wp³at rodziny na pokrycie
kosztów za osoby umieszczo-
ne w domach pomocy spo³ecz-
nej – 8.400 z³,

d) zwrotu podatku VAT za ubie-
g³e lata – 88.000 z³.

2. zwiêkszeniu wydatków bie¿¹-
cych bud¿etu o kwotê 346.831
z³ z przeznaczeniem na:

a)wynagrodzenia dla nauczycieli
w jednostkach oœwiatowych –
307.931 z³, w tym:

�Gimnazjum w Czarnej –
31.000 z³,

�Gimnazjum w Sêdziszowie
M³p. – 119.000 z³,

Goście sesji. Od lewej: Starosta Witold Darłak, Radny Sejmiku Jacek Magdoń, Poseł Kazimierz Moskal, Agnieszka Duszkiewicz –

przedstawiciel PZMiUW, Małgorzata Wajda – Dyrektor PZMiUW, Lucjan Kuźniar – Członek Zarządu Województwa Podkarpackie-

go, Władysław Szczęch – Z-ca Dyrektora PZMiUW.

Założenia budowy zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Budzisz w Górze Ropczyckiej zaprezentowali przedstawiciele firmy

„BIPROMEL” z Warszawy.
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�Gimnazjum w Zagorzycach G.
– 29.000 z³,

� Szko³a Podstawowa nr 2 w Sê-
dziszowie M³p. – 42.000 z³,

� Szko³a Podstawowa nr 3 w Sê-
dziszowie M³p. – 45.000 z³,

� Szko³a Podstawowa w Czarnej
Sêdz. – 10.931 z³,

� Szko³a Podstawowa w Zagorzy-
cach D. – 31.000 z³.

b)realizacjê projektu „£¹czymy
pokolenia” w ramach konkur-
su grantowego w Szkole Pod-
stawowej w Szkodnej – 2.500 z³,

c)op³atê za osoby umieszczone
w Domu Pomocy Spo³ecznej
w Rudzie – 8.400 z³,

d)wynagrodzenie za us³ugê praw-
nicz¹ w zakresie optymalizacji
podatku VAT – 21.100 z³,

e)odsetki od dotacji na projekt
„PSaAP – Podkarpacki System
e-Administracji Publicznej” –
6.900 z³.

3. zwiêkszeniu wydatków maj¹t-
kowych bud¿etu o kwotê
60.000 z³ z przeznaczeniem na
zwrot dotacji na projekt „PSa-
AP – Podkarpacki System
e-Administracji Publicznej” –
60.000 z³.

2. Uchwała w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Sędziszów Małopolski.
Radni dokonali zmian w wie-

loletniej prognozie finansowej
i wykazie przedsiêwziêæ po-
przez wprowadzenie zadania
pn. „Rozbudowa Szko³y Podsta-
wowej nr 3 w Sêdziszowie M³p.
wraz z budow¹ sali gimnastycz-
nej”.

3. Uchwała w sprawie zaciągnięcia
zobowiązania w zakresie inwesty-
cji o wartości przekraczającej
kwoty ustalone w budżecie gmi-
ny na 2015 r.
Rada postanowi³a zaci¹gn¹æ

zobowi¹zanie ponad kwotê wy-
datków okreœlon¹ w bud¿ecie
Gminy na 2015 rok do wysoko-
œci 1.600.000 z³ z przeznacze-
niem na:
1)budowê boiska sportowego

w Bêdziemyœlu, etap II –
897.000 z³,

2)remont pomieszczeñ budyn-
ku Szko³y Podstawowej nr 3
w Sêdziszowie Ma³opolskim –
703.000 z³.

4. Uchwała w sprawie programu
opieki nad zwierzętami bezdomny-
mi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt w Gminie Sędziszów
Małopolski na rok 2015.
Program opieki nad zwierzê-

tami bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomnoœci zwierz¹t ma
na celu ograniczenie zjawiska
bezdomnoœci zwierz¹t domo-
wych oraz zapewnienie w³aœci-
wej opieki nad tymi zwierzêtami
(w szczególnoœci psom, kotom)
oraz zwierzêtom gospodarskim
przebywaj¹cym w granicach ad-
ministracyjnych Gminy Sêdzi-
szów Ma³opolski.

Zapewnienie opieki nad zwie-
rzêtami bezdomnymi w Gminie
Sêdziszów Ma³opolski realizowa-
ne bêdzie poprzez:
1)zapewnienie opieki bezdom-

nym zwierzêtom z terenu gmi-
ny,

2)sprawowanie opieki nad kota-
mi wolno ¿yj¹cymi, w tym ich
dokarmianie,

3)od³awianie bezdomnych zwie-
rz¹t domowych, w tym inter-
wencyjne,

4)ograniczenie populacji bez-
domnych zwierz¹t poprzez
obligatoryjn¹ kastracjê i stery-
lizacjê w schroniskach dla
zwierz¹t,

5)poszukiwanie nowych w³aœci-
cieli dla bezdomnych zwie-
rz¹t;

6)usypianie œlepych miotów,
7)wskazanie gospodarstwa rol-

nego w celu zapewnienia miej-
sca dla zwierz¹t gospodar-
skich,

8)zapewnienie ca³odobowej
opieki weterynaryjnej w przy-
padku zdarzeñ drogowych
z udzia³em zwierz¹t,

9)znakowanie zwierz¹t – tatu-
owanie lub czipowanie psów
w celu ich zidentyfikowania

10) edukacjê mieszkañców Gmi-
ny Sêdziszów Ma³opolski w za-
kresie opieki nad zwierzêtami,

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r.)

– Burmistrz  Sêdziszowa Ma³opolskiego podaje do publicznej wiadomoœci wykaz nieruchomoœci po³o¿onych
w obrêbie Sêdziszów Ma³opolski przeznaczonych do dzier¿awy.

Oznaczenie wg
księgi wieczystej

Numer
ewidencyjny

nieruchomości

Opłata za
dzierżawę

Pow.
nieruchomości

w ha

Przeznaczenie nieruchomości
w Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania

przestrzennego

Forma dzierżawy Uwagi

RZ1R/00025294/8
część
476/147

12,00
zł/m2
rocznie

0,0012
MW – mieszkaniowe z zabu-
dową wysoką i usługami

Bezprzetargowa
Teren z tymczasowym
posadowieniem
przenośnych garaży

RZ1R/00057158/6
część
476/149

12,00
zł/m2
rocznie

0,0012
U- usługi
MW – mieszkaniowe z zabu-
dową wysokąi usługami

Bezprzetargowa
Teren z tymczasowym
posadowieniem
przenośnych garaży

RZ1R/00026849/1
część
1546/2

53,00 zł
plus VAT –
miesięcznie

0.0020
MN – mieszkaniowe z
zabudową niską i usługami

Bezprzetargowa
Teren pod handel
i usługi

Punkt informacyjno-doradczy

dla rolników
Burmistrz Sêdziszowa Ma³opolskiego informuje, ¿e z dniem

16 marca br. zosta³ uruchomiony Punkt informacyjno-dorad-
czy dla rolników z naszej gminy, w którym udzielana jest bez-
p³atna pomoc w zakresie wype³niania wniosków o p³atnoœci ob-
szarowe do gruntów rolnych.

Biuro to ma swoj¹ siedzibê w pokoju nr 1 na parterze
w Domu Stra¿aka w Sêdziszowie M³p. i czynne jest w dni robo-
cze w godz. 7.30-15.30 w terminie do 15 maja 2015 r.

Z up. BURMISTRZA
in¿. Zbigniew Cio³ek

KIEROWNIK  REFERATU PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI GRUNTAMI

Sêdziszów M³p. 25.03.2015 r.

Uwagi:
1. Dzier¿awca z tytu³u dzier¿awy op³acaæ bêdzie czynsz oraz poda-

tek.
2. Wykaz niniejszy podaje siê do publicznej wiadomoœci poprzez

wywieszenie na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Miejskiego
w Sêdziszowie M³p., na okres 21 dni, tj. do dnia 15.04.2015 r

5. Uchwała w sprawie potwierdze-
nia udziału w Podkarpackim
Programie Odnowy Wsi na lata
2011-2016 oraz zgłoszenia udzia-
łu sołectwa Szkodna.
Rada Miejska potwierdzi³a dal-

szy udzia³ Gminy Sêdziszów Ma³o-
polski w Podkarpackim Programie
Odnowy Wsi na lata 2011-2016. Do
udzia³u w ramach Programu wy-
znaczy³a so³ectwo Szkodna.

6. Uchwała w sprawie utworzenia
odrębnych obwodów głosowania
w Szpitalu Powiatowym i Zakła-
dzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym
w Sędziszowie Młp. oraz w Domu
Pomocy Społecznej w Rudzie w
celu przeprowadzenia głosowania
w wyborach Prezydenta RP.
W zwi¹zku z zarz¹dzonymi na

dzieñ 10 maja br. wyborami Pre-
zydenta RP Rada Miejska posta-
nowi³a o utworzeniu odrêbnych
obwodów g³osowania w Szpita-
lu Powiatowym w Sêdziszowie
M³p. i w Domu Pomocy Spo³ecz-
nej w Rudzie.

BIURO RADY MIEJSKIEJ
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W trakcie spotkania podsu-
mowano dzia³alnoœæ za rok ubie-
g³y oraz przyjêto plan dzia³añ
i zamierzeñ na 2015 rok, udzie-
lono równie¿ absolutorium Za-
rz¹dowi jednostki. Goœæmi sêdzi-
szowskich stra¿aków byli: Bogu-
s³aw Kmieæ – Burmistrz Sêdziszo-
wa Ma³opolskiego, Wies³aw Woj-
don – Z-ca Burmistrza, Jacek
Róg – Komendant Powiatowy
PSP w Ropczycach, Pawe³ Sto-
k³osa – Dowódca Jednostki Ra-
towniczo Gaœniczej PSP w Rop-
czycach, Marek Róg – Komen-
dant Gminny OSP w Sêdziszo-
wie M³p., Andrzej Œwierad – Wi-
ceprezes Zarz¹du Gminnego
OSP w Sêdziszowie M³p., Hen-

Zebranie sprawozdawcze
jednostki OSP Sędziszów Małopolski

ryk Zaj¹c – Cz³onek Zarz¹du
Gminnego OSP w Sêdziszowie
M³p.

W trakcie zebrania druh Ka-
zimierz Czuczman otrzyma³ dru-
gi z³oty medal „Za Zas³ugi dla
Po¿arnictwa”.

Druhowie z sêdziszowskiej jed-
nostki przygotowali dla swojego
Prezesa Eugeniusza Alberskiego
mi³¹ niespodziankê w postaci
urodzinowego tortu z okazji
przypadaj¹cych w tym roku jego

Gromkie „Sto lat!” Prezesowi OSP druhowi Eugeniuszowi Alberskiemu, z okazji 80. uro-

dzin odśpiewali między innymi (od lewej): Z-ca Burmistrza Wiesław Wojdon, Burmistrz

Bogusław Kmieć, Komendant PSP w Ropczycach st. bryg. Jacek Róg.

Od 1 marca nowe dowody osobiste

80 urodzin. Do ¿yczeñ dla Jubi-
lata przy³¹czyli siê równie¿: Bur-
mistrz Sêdziszowa Ma³opolskie-
go przekazuj¹c na rêce Pana Eu-
geniusza okolicznoœciowy gra-
werton, Komendant PSP oraz
cz³onkowie Miejsko-Gminnego
Zarz¹du OSP. 

Druh Eugeniusz Alberski to le-
genda sêdziszowskiego po¿arnic-
twa, 52 lata swojego ¿ycia poœwiê-
ci³ stra¿om po¿arnym, nieprzerwa-
nie od 37 lat pe³ni funkcje Prezesa
Zarz¹du Gminnego OSP w Sêdzi-
szowie M³p., a Prezesa jednostki
OSP Sêdziszów M³p. od 20 lat.

Gratulacje druhowi Kazimierzowi Czucz-

manowi, odznaczonemu złotym medalem

„Za Zasługi dla Pożarnictwa” składa Bur-

mistrz Bogusław Kmieć. Obok Prezes OSP

Sędziszów Młp. Eugeniusz Alberski.

Zebranie sprawozdawcze jed-
nostki OSP Sędziszów Mało-
polski, odbywające się trady-
cyjnie w ostatnią sobotę lu-
tego, zakończyło cykl podob-
nych spotkań strażaków
ochotników w gminie.

Nowe dowody osobiste posiadaj¹ licz-
ne zabezpieczenia przed fa³szerstwem,
jednak nie bêdzie ju¿ w nich podanego
adresu zameldowania, wzrostu i koloru
oczu a tak¿e podpisu w³aœciciela. Zdjê-
cie zaœ bêdzie musia³o spe³niaæ wyma-
gania jak dla zdjêæ paszportowych. Oso-
by, które posiadaj¹ bezpieczny podpis
elektroniczny lub profil zaufany na plat-
formie e-PUAP bêd¹ mog³y sk³adaæ
wniosek o dowód osobisty drog¹ elek-
troniczn¹. 

Wszystkie dowody wydane przed
dniem 1 marca 2015 r. zachowuj¹ wa¿-
noœæ do up³ywu terminów w nich okre-
œlonych.

Od 1 marca br. zmieniły się zasady
związane z wydawaniem dowodów
osobistych. Są one efektem ustawo-
wych zmian, na mocy których m.in.
zostały ze sobą skomunikowane re-
jestry: PESEL, dowodów osobistych
oraz aktów stanu cywilnego w je-
den System Rejestrów Państwo-
wych. Stworzyło to m.in. możliwość
składania wniosku o wydanie dowo-
du w dowolnej gminie w kraju.
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UWAGA NA OSZUSTÓW
Pracownik administracji, zak³a-

du gazowego lub energetyczne-
go, hydraulik pukaj¹cy do na-
szych drzwi to mog¹ byæ oszuœci.
Na terenie powiatu ropczycko-
sêdziszowskiego dosz³o do tzw.
„kradzie¿y pod legend¹”. Policjan-
ci apeluj¹ o zachowania szczegól-
nej ostro¿noœci oraz zasady ogra-
niczonego zaufania w kontaktach
z nieznanymi osobami pukaj¹cy-
mi do naszych drzwi pod pozo-
rem rozmaitych us³ug lub dzwo-
ni¹cych z proœb¹ o pieni¹dze.

 Oszukana kobieta sta³a siê
ofiar¹ przestêpców licz¹cych na
³atwy zarobek cudzym kosztem.
Kilka tysiêcy z³otych oszczêdno-
œci pad³o ³upem oszustów. Pod
pretekstem sprawdzenia licznika
od wody, podaj¹cy siê za hydrau-
lików z³odzieje, okradli mieszkan-
kê Sêdziszowa Ma³opolskiego.

Metod dzia³ania sprawców
tego typu przestêpstw jest wiele.
Na swoje ofiary przewa¿nie upa-
truj¹ sobie osoby starsze. „Pra-
cuj¹” w grupach dwuosobo-
wych. Ich sk³ad jest ró¿ny, mo¿e
to byæ dwóch mê¿czyzn, kobie-
ta i mê¿czyzna, sporadycznie
zdarza siê, ¿e do drzwi puka tyl-
ko jedna osoba. Pod pretekstem
przegl¹du, b¹dŸ czyszczenia in-
stalacji, wchodz¹ do mieszkañ.
„Us³ugê” oferuj¹ bezp³atnie po
okazaniu odcinka emerytury lub
renty. Zazwyczaj dzia³aj¹ w go-
dzinach przedpo³udniowych.
Wchodz¹ do mieszkañ podaj¹c
siê np. za pracownika lub pra-
cowników zak³adu energetycz-
nego i proponuj¹ obni¿enie ra-
chunków za pr¹d. Czêsto wiedz¹
wczeœniej, ¿e w mieszkaniu jest
tylko jedna osoba. Po wejœciu do
mieszkania prosz¹ w³aœciciela
o wczeœniejsze rachunki. Gdy oso-
ba wychodzi odszukaæ je, kradn¹
portfele wyci¹gaj¹c je z torebek
lub le¿¹cych w przedpokoju na
widoku saszetek. Gdy rachunki
by³y „pod rêk¹” i w³aœciciel nie
wychodzi³ do innych pomieszczeñ
tu¿ przed wyjœciem prosz¹ np.
o szklankê wody i wykorzystuj¹ ten
moment na kradzie¿.

W trosce o bezpieczeñstwo
mieszkañców Policja apeluje do
wszystkich osób o ostro¿noœæ, czuj-
noœæ oraz stosowanie zasady ogra-
niczonego zaufania w stosunku
do osób próbuj¹cych wejœæ do
naszego mieszkania. Przed ewen-

Policja informuje
tualnym wpuszczeniem ich do
œrodka, zadzwoñmy do admini-
stracji osiedla lub instytucji, na
któr¹ siê powo³uj¹, by potwierdziæ
ich wiarygodnoœæ. O ile jest to
mo¿liwe zapewnijmy sobie obec-
noœæ s¹siada lub osoby, której ufa-
my. Pod ¿adnym pozorem nie po-
zostawiajmy takich osób samych
w pomieszczeniach.

W przypadku jakichkolwiek
podejrzeñ, co do uczciwoœci
osób pukaj¹cych do naszych
drzwi, nale¿y niezw³ocznie po-
wiadomiæ Policjê dzwoni¹c pod
numer telefonu 997.

PODZIĘKOWANIA DLA MŁODSZEGO
INSPEKTORA WITOLDA WÓJCIKA

W ropczyckiej komendzie po-
cz¹tkiem lutego br. odby³o siê
uroczyste po¿egnanie m³. insp.
Witolda Wójcika, dotychczaso-
wego Komendanta Powiatowe-
go Policji w Ropczycach. Po 30
latach komendant koñczy swoj¹
s³u¿bê.

W kwietniu 2010 roku m³.insp.
Witold Wójcik obj¹³ stanowisko
Komendanta Powiatowego Po-
licji w Ropczycach. Do tego cza-
su s³u¿bê pe³ni³ w Komendzie
Powiatowej Policji w Strzy¿owie.
S³owa podziêkowania do prze-
chodz¹cego na emeryturê ko-
mendanta skierowa³ Zastêpca
Komendant Powiatowego Poli-
cji w Ropczycach m³. insp. Józef
Kie³basa, ¿ycz¹c spokojnej i mi-
³ej emerytury.

Za wspó³pracê podziêkowa³
w imieniu wszystkich policjan-
tów Naczelnik Wydzia³u Pre-
wencji i Ruchu Drogowego asp.
sztab. Pawe³ Potwora.

„TRZEŹWY PORANEK” NA TERENIE
POWIATU ROPCZYCKO-SĘDZISZOW-
SKIEGO

624 kontrole stanu trzeŸwoœci
kieruj¹cych pojazdami przepro-
wadzili podczas ostatniej akcji
ropczyccy policjanci na terenie
ca³ego powiatu. Wszyscy kierow-
cy byli trzeŸwi. By³y to dzia³ania
w ramach akcji „TrzeŸwy pora-
nek”.

9 marca od rana policjanci
z Zespo³u Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji
w Ropczycach prowadzili kon-
trolê stanu trzeŸwoœci kierow-
ców w ramach akcji „TrzeŸwy
poranek”. Wœród 624 skontro-
lowanych, wszyscy byli trzeŸwi.

To drugi „TrzeŸwy poranek”,
podczas którego wszyscy kieru-
j¹cy byli trzeŸwi.

Przypominamy, ¿e celem ak-
cji „TrzeŸwy poranek” jest wyeli-
minowanie z naszych dróg tych,
którzy siadaj¹ za kierownicê po
wypiciu alkoholu.

NIE WYPALAJMY TRAW
Wraz z coraz bardziej sprzyja-

j¹c¹ pogod¹ i pracami polowymi
rozpocz¹³ siê okres wypalania
traw. Policjanci ju¿ kilkakrotnie
interweniowali w miejscach, gdzie
pali³y siê trawy. Przypominamy, ¿e
jest to niezgodne z prawem.

 Ropczyccy policjanci ju¿ kil-
ka razy interweniowali w zwi¹z-
ku ze zg³oszeniem wypalania
traw. Takie zachowanie jest czê-
sto przyczyn¹ po¿arów. Gdy
ogieñ wymknie siê spod kontro-
li, o co nietrudno. Nawet przy
s³abym wietrze, p³on¹ nie tylko
³¹ki, œcierniska, lasy ale i zabu-
dowania. P³omienie trawi¹ce
roœlinnoœæ mog¹ powodowaæ
zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia
ludzkiego. Zadymienie spowo-
dowane wypalaniem utrudnia
czêsto poruszanie siê po dro-
gach, co mo¿e byæ przyczyn¹
kolizji i wypadków. Wypalanie
traw jest bardzo niebezpieczne.

Ka¿dego roku wiele osób pono-
si œmieræ w p³omieniach lub
w wyniku zaczadzenia dymem.

Przypominamy, ¿e w³aœcicieli
gruntów rolnych i leœnych obowi¹-
zuje bezwzglêdny zakaz wypalania
wszelkich pozosta³oœci roœlinnych.
W przypadku stwierdzenia zacho-
wania niezgodnego z prawem po-
licjanci bêd¹ stosowaæ sankcje kar-
ne zgodnie z przepisami:
• Art. 82 § 1 pkt 7 kodeksu wy-
kroczeñ

Kto nieostro¿nie obchodzi siê

z ogniem lub wykracza przeciwko prze-

pisom dotycz¹cym zapobiegania

i zwalczania po¿arów, a w szczegól-

noœci w lesie lub na terenie œródle-

œnym albo w odleg³oœci mniejszej ni¿

100 m od granicy lasu wypala

wierzchni¹ warstwê gleby lub pozo-

sta³oœci roœlinne, podlega karze aresz-

tu, grzywny albo karze nagany.

• Art. 163 § 1 kodeksu karnego
Kto sprowadza zdarzenie, które za-

gra¿a ¿yciu lub zdrowiu wielu osób

albo mieniu w wielkich rozmiarach,

maj¹ce postaæ po¿aru podlega karze

pozbawienia wolnoœci od roku do lat

10, natomiast wed³ug art. 164 § 1
kto sprowadza bezpoœrednie niebezpie-

czeñstwo zdarzenia okreœlonego w art.

163 § 1, podlega karze pozbawienia

wolnoœci od 6 miesiêcy do lat 8.
Oprac. asp. Dominika Kopeć
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Praktyki uczniów Zespołu Szkół Tech-
nicznych im. prof. K. Olszewskiego
w Sędziszowie Młp.

Z życia Zespołu Szkół Technicznych
ko poprawê umiejêtnoœci z za-
kresu przedmiotów informatycz-
nych, elektrycznych i jêzyków
obcych, ale równie¿ poznanie
kultury naszych s¹siadów, zwie-
dzenie ciekawych miejsc w Niem-
czech, naukê samodzielnoœci
i podejmowania odpowiedzial-
noœci za w³asne czyny, poznanie
nowych ludzi i zintegrowanie siê
z grup¹. Czekamy na relacje na-
szych uczniów, którzy na pewno
zadowoleni i bogatsi o nowe
doœwiadczenia, bêd¹ dzieliæ siê
z kole¿ankami i kolegami swo-
imi wra¿eniami z praktyk.

Sukces uczennic ZST w Konkursie
fryzjerskim!

W ZDZ w Rzeszowie odby³ siê
Miêdzyszkolny konkurs fryzjerski
„W krainie zmys³owoœci”. Ju¿ po
raz kolejny uczennice w zawo-
dzie Technik us³ug fryzjerskich

Ju¿ po raz szósty uczniowie klas
trzecich Zespo³u Szkó³ Technicz-
nych im. prof. K. Olszewskiego
w Sêdziszowie M³p. wyjechali na
atrakcyjne czterotygodniowe
praktyki zagraniczne, tym razem
z programu Erasmus+. Praktyki
trwaj¹ od 1 do 28 marca. Grupa
informatyków i elektryków zdo-
bywaæ bêdzie, wzorem lat po-
przednich swoje pierwsze zagra-
niczne doœwiadczenia. Praktyka
odbêdzie siê w zaprzyjaŸnionej od
lat firmie Vitalis w miejscowoœci
Schkeuditz ko³o Lipska(Niemcy).
Firma Vitalis pe³ni w projekcie
rolê organizacji przyjmuj¹cej
i odpowiedzialnej za ca³okszta³t
pobytu beneficjentów oraz orga-
nizacjê ich praktyki.

Program Erasmus + ma przy-
czyniaæ siê do rozwijania umie-
jêtnoœci naszych uczniów oraz
zwiêkszania ich szans na zatrud-
nienie. Pobyt w Niemczech
uczniów ZST ma na celu nie tyl-

z ZST w Sêdziszowie M³p odnosz¹
sukcesy i znakomicie reprezen-
tuj¹ szko³ê. O tytu³ najlepszej fry-
zjerki rywalizowa³y uczennice
podkarpackich szkó³ w zawodzie
technik us³ug fryzjerskich. Nasze
uczennice wyró¿nia³y siê wiedz¹,
umiejêtnoœciami zawodowymi
i kreatywnoœci¹. Rywalizowa³y nie
tylko z uczennicami z innych
szkó³ ale konkurowa³y równie¿
miêdzy sob¹. Zachwyt sêdziów
wzbudzi³y obie fryzury przygoto-
wane przez reprezentantki naszej
szko³y Monikê Dryjê i Magdale-
nê Œwi¹tek. Ostatecznie wygra³a
praca Madzi z klasy IV fi. I tym
razem okazaliœmy siê najlepsi!
Serdecznie gratulujemy uczenni-
com i nauczycielom zawodu,
pod których czujnym okiem by³y
przygotowywane obie prace kon-
kursowe

Gimnazjaliści z Wielopola i Kamionki
w ZST!

W dniu 20 marca ZST odwie-
dzili gimnazjaliœci z Wielopola
i Kamionki. Uczniowie tych gim-

nazjów zapoznali siê z ofert¹
szko³y na rok szkolny 2015/
2016,zwiedzili pracownie fry-
zjersk¹, kosmetyczn¹, mecha-
niczn¹, informatyczn¹, elek-
tryczn¹, elektroniczn¹ i sto-
larsk¹. Mieli mo¿liwoœæ poroz-
mawiania z uczniami i nauczy-
cielami zawodu podczas przygo-
towanych na auli szko³y mini tar-
gów edukacyjnych, gdzie przed-
stawiciele zawodów prezentowa-
li atrybuty poszczególnych kie-
runków kszta³cenia. Jak zwykle
najg³oœniej i najbardziej kreatyw-
nie prezentowali swoj¹ ofertê
handlowcy zachêcaj¹c gimna-
zjalistów drobnymi s³odkimi
upominkami do wybrania zawo-
du technika handlowca.

Uczniowie gimnazjów mogli
np. zagl¹dn¹æ do komputera –
tym razem od œrodka oraz po-
ogl¹daæ jak z bliska wygl¹da pra-
ca fryzjera. Elektrycy w ciekawy
sposób zachêcali do swojego
zawodu, hitem ich prezentacji
by³ dron, którego zaprojektowa-
li i wykonali samodzielnie. Tech-
nicy technologii drewna, dorów-
nuj¹c kroku pozosta³ym zawo-
dom, pokazywali jak w prosty
sposób wykonaæ drewniane puz-
zle, serduszka i przedmioty do-
mowego u¿ytku.

Wiêcej atrakcji planujemy 27
i 28 kwietna podczas Dni Otwar-
tych Szko³y, na które serdecznie
zapraszamy!

Anna Szeliga- Kuźniar

Pan Jacek jako dziecko w okre-
sie wakacji podczas II Wojny
Œwiatowej i po jej zakoñczeniu,
w latach 1940-1946, odwiedza³
ojca który prowadzi³ w Sêdziszo-
wie Ma³opolskim aptekê przy
ulicy Jana Paw³a II (obecnie ap-
teka „Pod Or³em”). Spotkanie
odby³o siê z inicjatywy Pana Jac-
ka i dotyczy³o przekazania war-

Harcerki pamiętają o swojej patronce

toœciowych dokumentów doty-
cz¹cych patronki sêdziszowskiej
jednostki – Barbary Kasechube.

Cenne pami¹tki stanowi³y czte-
ry zdjêcia, na których zosta³a sfo-
tografowana Barbara. Sêdzi-

 Barbara Kasechube na zdjęciu przeka-

zanym harcerkom przez pana Jacka

Rudego.

3 marca br. delegacja II Sędzi-
szowskiej Drużyny Harcerek
„DRZEWO” im. Barbary Kase-
chube (drużynowa Anna Paz-
dan, przyboczna Sylwia Gra-
bowska) złożyła wizytę Panu
Jackowi Rudemu, mieszkań-
cowi Sanoka. Barbara była łączniczką w ZWZ AK

„Sława”. Podczas wojny została wy-
siedlona z Inowrocławia do Sędziszo-
wa Młp. i pracowała w tutejszej ap-
tece, którą prowadził ojciec Pana
Jacka. W czasie swojej ostatniej
akcji została pochwycona przez Niem-
ców i osadzona w obozach koncen-
tracyjnych: w Oświęcimiu, Ravens-
brück oraz Sachsenhausen, gdzie zo-
stała rozstrzelona w 1944 r.

szowskie harcerki wci¹¿ staraj¹
siê pog³êbiaæ wiedzê na temat
patronki ich jednostki, dlatego
te materia³y stanowi¹ dla nich
prawdziwy skarb.

T¹ drog¹ pragniemy jeszcze
raz serdecznie podziêkowaæ
Panu Jackowi za przekazanie
zdjêæ naszej patronki.

Harcerki z II Sędziszowskiej Drużyny Har-

cerek „DRZEWO” im. Barbary Kasechube

z panem Jackiem Rudym.
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Hej, ju¿ wiosna przez ob³oki
Ciep³em s³oñca siê uœmiecha,
Z gór sp³ywaj¹ wód potoki,
Bêdzie praca i pociecha!

Skrzypi¹ p³ugi, kracze wrona,
A skowronek het pogania.
Hej, z zagona do zagona
Lœni¹cy lemiesz skarb ods³ania.

(Józef Grajnert )

Czasem i Panu Bogu trzeba pomóc
– tak mawiali nasi przodkowie
³¹cz¹cy modlitwy o pomyœlnoœæ
z wierzeniami w si³ê przepowied-
ni i ludowych porzekade³. Wiele
zachowanych przys³ów odnosi siê
do Wielkanocy jako istotnego
okresu wró¿ebnego. Niektóre
dotycz¹ bezpoœrednio prac go-
spodarskich: Przed Wielkanoc¹ ra-
doœæ miej, ziemiê uprawiaj, sadŸ i siej;
W Wielki Pi¹tek robót pocz¹tek,
a w Sobotê skoñcz tê robotê; Sianie
w Wielki Pi¹tek, zbiorów dobry zacz¹-
tek;  Kto w Wielki Tydzieñ sieje, ten siê
we ¿niwa œmieje. Dawniej ludzie ba-
czyli, by sianie i sadzenie roœlin
uprawnych zakoñczyæ przed pe³-
ni¹ ksiê¿yca. Jeœli w Wielkim Ty-
godniu pogoda nie sprzyja³a wyj-
œciu w pole, dobry gospodarz sta-
ra³ siê choæby symbolicznie wrzu-
ciæ w rolê nieco ziaren. Okres ten
uchodzi³ równie¿ za pomyœlny,
je¿eli ktoœ chcia³ szczepiæ drzew-
ka owocowe – to na pami¹tkê ran
Chrystusa. W powszechnym mnie-
maniu wiosenne obrzêdy mia³y
zagwarantowaæ powodzenie
w gospodarce, a tak¿e zabezpie-
czyæ przed niepowodzeniami lu-
dzi oraz ich dobytek. Nawet zgro-
madzenie na œwiêta obfitego ja-
d³a wró¿y³o przysz³y dostatek.
Dawniej w Wielki Czwartek
w polskich domach przygotowy-
wano uroczyst¹ choæ skromn¹
wieczerzê, po której nastêpowa³
surowy post trwaj¹cy do Wielka-
nocy.

Przenieœ, przenieœ mnie pamiêci
W te niedawne jeszcze lata,
Jak to pa³ac, jak to chata
Dziœ wieczerzê Pañsk¹ œwiêci.
Jak w szlacheckim, cichym dworze
Z tej wieczerzy wszyscy radzi.

(W³adys³aw Syrokomla)

NASZE KLIMATY

Wielkanoc
– przepowiednie,

wróżby, wierzenia

Zwyczaj czwartkowych wiecze-
rzy przestrzegany by³ tak¿e
wœród ludu, a w tutejszych wio-
skach przetrwa³ do drugiej po-
³owy XX w. Wed³ug wierzeñ tego¿
wieczoru woda nabiera³a cu-
downych w³aœciwoœci. Dziewczê-
ta spieszy³y do pobliskich rzek
i stawów. Nabieraj¹c wodê, ci¹-
gnê³y naczynia po dnie, a potem
na podstawie wielkoœci nabra-
nych kamieni przepowiada³y,
kiedy znajd¹ siê w gronie mê¿a-
tek. W Wielkim Tygodniu zwy-
czajowo domy i obejœcia podda-
wano gruntownym porz¹dkom,
co symbolizowa³o pozbycie siê
pozosta³ego po zimie z³a.

A po dworach ruch nieznany
Wszystkie twarze uwesela,
Czyszcz¹ domy, biel¹ œciany
Na przyjêcie Zbawiciela.

Znad kominów wal¹ dymy,
¯e a¿ poczuæ je z daleka,
To obyczaj nasz rodzimy,
To œwiêcone siê wypieka.

(W. Syrokomla)

Od Wielkiego Czwartku do
Wielkanocy dozwolone by³y pra-
wie wszystkie prace gospodar-
skie, z wyj¹tkiem zajêæ kojarz¹-
cych siê z uderzeniami np. t³u-
czenie kaszy w stêpach, pranie
przy pomocy kijanek, mielenie
zbo¿a w ¿arnach. W Wielki Pi¹-
tek kategorycznie zabraniano
r¹bania drewien na opa³, gdy¿
przypomina³o ono wbijanie
gwoŸdzi do krzy¿a. Z powy¿szy-
mi pracami nale¿a³o siê uporaæ
wczeœniej. W Wielki Pi¹tek nato-
miast od samego rana panny bie-
g³y boso do rzek, stawów lub stru-
mieni. Bieganie po rosie oraz
brodzenie w zimnej wodzie mia-
³o dodaæ zdrowia i urody. W tym
dniu ch³opcy na przykoœcielnych
drzewach zawieszali s³omiane
kuk³y obrazuj¹ce znienawidzo-
nego Judasza. Po pewnym cza-
sie str¹cali je na ziemiê, a nastêp-
nie w³óczyli po drogach, ok³a-
daj¹c kijami. Swój „¿ywot” koñ-
czy³y one w rzece lub zwyk³ym

bajorze. Podobnie traktowano
drewniane atrapy albo szkielety
ryb. Tego¿ dnia dokonywano te¿
obrzêdu wieszania barszczu, któ-
ry w Wielkim Poœcie stanowi³
podstawê wy¿ywienia. Jeden
z m³odzianów wchodzi³ na drze-
wo z pe³nym garnkiem i wylewa³
jego zawartoœæ na g³owê nieœwia-
domego przechodnia lub po-
mocnika. W Wielk¹ Sobotê poza
pokarmami œwiêcono te¿ wodê
i ogieñ. Do jego rozpalenia u¿y-
wano zwykle ga³¹zek tarniny.
Zgromadzeni wierni zabierali do
swych domów ogarki pochodz¹-
ce z takiego poœwiêconego ogni-
ska i wrzucali je do domowego
ognia. Czêœæ tych ogarków tra-
fia³a na pola uprawne, by zabez-
pieczyæ plony przed gradem,
powodziami, chwastami. W tym
celu skrapiano rolê wod¹ œwiê-
con¹ i ustawiano na niej ma³e
krzy¿yki wykonane z wierzbo-
wych ga³¹zek. Dla wiernych obo-
wi¹zkowy by³ udzia³ w Rezurek-
cji, po której mo¿na dopiero
spo¿yæ œwiêconkê. Uprzednio
gospodarze kropili œwiêcon¹
wod¹ wszystkich domowników,
mówi¹c: Przez to œwiête pokropienie
odpuœæ nam, Bo¿e, zgrzeszenie. Na-
le¿a³o te¿ zjeœæ kawa³ek chrza-
nu. Skorupki jajek rozsypywano
w sadach i na polach, aby zapew-
niæ urodzaj owoców oraz dobre
plonowanie roœlin uprawnych.
Obdarowanie kogoœ barwn¹ pi-
sank¹ poczytywano za dowód
sympatii. Wielkanoc bywa³a zawsze

domow¹ uroczystoœci¹ wielkiej donio-
s³oœci. Zgromadza³a bowiem prawie
ka¿d¹ rozpierzchniêt¹ po œwiecie ro-
dzinê pod dach domowy, dla ogrza-
nia przy domowym ognisku – pisa³
przed laty  Zygmunt Gloger.
Zgodnie z dawnym zwyczajem
odwiedziny krewnych i znajo-
mych dozwolone by³y dopiero
w dniu nastêpnym. Wtedy ch³op-
cy oblewali panny strumieniami
wody. Dziewczêta broni³y siê
przed tym tylko na niby. Solidne
przemoczenie dowodzi³o bo-
wiem, i¿ nadobna dziewoja po-
doba siê kawalerom. Dobry go-
spodarz zwraca³ uwagê na stan
pogody. Pomyœlnym zjawiskiem
by³y przekropne dni poprzedza-
j¹ce Wielkanoc: Deszcz w Wielki
Pi¹tek zape³ni w stodole ka¿dy zak¹-
tek. Natomiast Wielkanoc po-
chmurna i deszczowa przepo-
wiada³a podobn¹ aurê w najbli¿-
szych tygodniach, co by³o nader
niekorzystn¹ wró¿b¹ dla przy-
sz³ych plonów: Gdy w Wielkanoc
pada, co trzeci k³os w snopie wypa-
da. Bardziej optymistycznie
brzmi przys³owie: W Wielkanoc
³adna pogoda, to w polu du¿a uro-
da.

Niechaj ka¿dy bêdzie syty,
Zdrów i wesó³ i nies³aby,
Miejmy wygl¹d znakomity
Jak te placki oraz baby.

(autor nieznany)

Tekst i ilustracje
Maria Wilczok
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O epidemiach cholery

w dziewiętnastowiecznym Sędziszowie
(cz. 2)

7. Epidemia cholery w 1873 roku
By³a to ostatnia wielka epide-

mia cholery w XIX wieku. Objê³a
nie tylko ca³¹ Ma³opolskê, ale rów-
nie¿ ca³¹ Galicjê, czyli wszystkie jej
powiaty. Trwa³a bez przerwy od
maja 1872 roku do stycznia 1874
roku. Gazeta Lwowska podsumo-
wa³a jej skutki: w 3611 miejscowo-
œciach Galicji z ludnoœci¹
4 098 319 zachorowa³o 243 680,
zmar³o 94 766 osób. £atwo poli-
czyæ, ¿e œmiertelnoœæ w czasie tej
epidemii by³a bliska 40%.

W Sêdziszowie pierwszy przy-
padek œmiertelny na cholerê za-
notowano 17 lutego 1873 roku.
Zmar³o piêcioletnie dziecko Ka-
zimierza Barnaka. Oko³o dwa ty-
godnie potem zmarli rodzice
tego dziecka – Kazimierz i Ma-
ria Barnakowie. Nie brak innych
tragedii rodzinnych: Kazimierz
Sroka straci³ w czasie epidemii
trójkê swych dzieci, zaœ Kazi-
mierz Janicki – dwójkê. Jako
przyczynê zgonu siedmioletnie-
go Tomka Kochmana podano
cholerynê czyli ujmuj¹c kolo-
kwialnie – l¿ejsz¹ odmianê cho-
lery.

W ksiêdze zgonów (Liber Mor-
tuorum) z 1873 roku doœæ czêsto
jako przyczyna zgonów wpisywa-
ny jest tyfus. Mo¿na nawet za-
uwa¿yæ, ¿e cholera i tyfus wpisy-
wane s¹ jakby zamiennie w tym
samym czasie. Nie brak opinii,
¿e obie te choroby maj¹ podob-
ne objawy. Niewykluczone, ¿e
w tych przypadkach mog³o dojœæ
do nieœcis³oœci co do okreœlenia
przyczyny zgonu. Podobne w¹t-
pliwoœci wystêpowa³y w czasie
trwania epidemii cholery pod
koniec lat czterdziestych oraz
w roku 1855.

Innym argumentem przema-
wiaj¹cym za prawdopodobnie
b³êdn¹ diagnoz¹ choroby, jest
okres jej wystêpowania. Wszystkie
pozosta³e epidemie cholery w Sê-
dziszowie trwa³y maksymalnie do
szeœciu tygodni, epidemia z 1873
roku trwa³a ponad pó³ roku. We-
d³ug szacunków, w Sêdziszowie
zmar³o na ni¹ oko³o 80 osób
w tym 44 osoby wyznania rzym-
skokatolickiego. Wiele zgonów
na cholerê w 1873 roku notowa-
no w okolicznych wioskach.

lp Imię i nazwisko .................................. lat ............ dom ........ Data śmierci
1 Jacek Barnak s. Kazimierza ................... 5 ............... 0 ........... 1873-02-17
2 Łukasz Gąsior ....................................... 42 ............ 101 ......... 1873-02-19
3 Marianna Białorucka c.Walentego ......... 2 ............. 101 ......... 1873-02-19
4 Tekla Zielińska ..................................... 50 .............. 0 ........... 1873-03-03
5 Regina Róg .......................................... 38 ............. 49 .......... 1873-03-08
6 Jakub Czohara s. Wojciecha ................ 17 ............. 27 .......... 1873-03-08
7 Jan Przypek ......................................... 33 ............ 148 ......... 1873-03-09
8 Jakub Pragłowski ................................. 60 ............ 108 ......... 1873-03-10
9 Władysław Kozak s. Józefa ................... 6 ............... 0 ........... 1873-03-10
10 Józef Czohara ...................................... 42 ............ 140 ......... 1873-03-10
11 Jan Dziwisz .......................................... 70 ............ 125 ......... 1873-03-10
12 Maria Barnak ....................................... 32 .............. 0 ........... 1873-03-10
13 Kazimierz Barnak .................................. 34 .............. 0 ........... 1873-03-12
14 Roman Lipecki s. Ignacego ................... 3 ............... 0 ........... 1873-03-12
15 Franciszek Górski ................................. 60 ............. 79 .......... 1873-03-12
16 Jan Janicki s. Kacpra ........................... 17 ............ 109 ......... 1873-03-13
17 Kajetan Sibistowicz s. Andrzeja ........... 12 ............ 200 ......... 1873-03-13
18 Grzegorz Zborzęcki s. Franciszka ........... 7 ............. 157 ......... 1873-03-15
19 Agnieszka Wątroba .............................. 30 ............. 87 .......... 1873-03-15
20 Julia Kochman c. Michała ..................... 3 ............. 157 ......... 1873-03-16
21 Julian Krasucki ..................................... 36 .............. 0 ........... 1873-03-16
22 Jakub Wątroba .................................... 38 ............. 87 .......... 1873-03-16
23 Joanna Kisperska ................................. 38 ............. 25 .......... 1873-03-17
24 Adam Pragłowski s. Jana ...................... 9 ............. 167 ......... 1873-03-17
25 Franciszka Wątroba c. Jakuba .............. 3 .............. 87 .......... 1873-03-18
26 Dominik Szeliga .................................... 36 .............. - ........... 1873-03-18
27 Franciszka Pragłowska ......................... 34 ............ 141 ......... 1873-03-19
28 Franciszka Głowacka ........................... 24 .............. - ........... 1873-03-20
29 NN kobieta ........................................... 45 .............. - ........... 1873-03-20
31 Józef Dziedzic s. Antoniego .................. 1 ............... - ........... 1873-04-04
32 Franciszek Jakubek .............................. 37 .............. - ........... 1873-04-14
33 Stefania Sroka c. Kazimierza ................ 7 ............... - ........... 1873-04-19
34 Władysław Sroka s. Kazimierza ............. 2 ............... - ........... 1873-04-19
35 Kazimiera Sroka c. Kazimierza ............... 1 ............... - ........... 1873-04-21
36 Antonina Malska c. Tomasza ................. 9 ............... - ........... 1873-06-06
37 Tomasz Kochman s. Michała .................. 7 ............... - ........... 1873-07-01
38 Ferdynand Sapeta s. Józefa ................. 6 .............. 79 .......... 1873-08-14
39 Marianna Witasińska c. Feliksa ........... 1,5 ............ 25 .......... 1873-08-14
40 Marianna Janicka ................................ brak ............. - ........... 1873-08-31
41 Maria Janicka c. Kazimierza ................ 6,5 ............. - ........... 1873-09-14
42 Karolina Gawlik c. Walentego ............... 1 .............. 75 .......... 1873-09-17
43 Józef Janicki s. Kazimierza ................... 3 ............... - ........... 1873-09-18
44 Piotr Ochał ........................................... 50 .............. - ........... 1873-09-21

Tabela zgonów na podstawie: Kopie Ksiąg Metrykalnych w Archiwum Diecezjal-

nym w Tarnowie, sygn. MrS I/5 obejmujące lata 1868-1876; spis zmarłych nie

obejmuje ludności pochodzenia żydowskiego

Zmarli na cholerę w 1873 roku mieszkańcy Sędziszowa
wpisani w księgach metrykalnych parafii sędziszowskiej

Po roku 1873 nie ma ¿adnych
œladów wystêpowania cholery w
okolicach Sêdziszowa. Nato-
miast w literaturze opisywane s¹
przypadki epidemii cholery
z pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹-
tych dziewiêtnastego stulecia w
Ma³opolsce i na Œl¹sku.

Pojedyncze zachorowania na
cholerê wystêpowa³y w Polsce
jeszcze w latach dwudziestych
XX wieku.

8. Kilka uwag podsumowujących
i uzupełniających informacje na
temat epidemii cholery
w Sędziszowie i okolicy

Jeœli przyj¹æ, ¿e w latach 1848
oraz 1849 by³a jedna (ta sama)
epidemia, to w dziewiêtnastym wie-
ku by³o w Sêdziszowie piêæ epide-
mii cholery. By³y one w latach:
1831, 1836, 1848/49, 1855 oraz w
1873 roku. Miêdzy pierwsz¹,a ostat-
ni¹ epidemi¹ up³ynê³o 42 lata.

Wœród ludnoœci katolickiej
w czasie piêciu epidemii zmar³o
174 osoby w tym 90 mê¿czyzn
oraz 84 kobiety. Wœród zmar³ych
by³o 66 osób niepe³noletnich
oraz 33 osoby starsze, czyli po
50 roku ¿ycia. W zestawieniu nie
uwzglêdniono przypadku chole-
ryny, któr¹ zanotowano w 1873
roku.

Poza rokiem 1873, epidemie
trwa³y od dwóch do szeœciu ty-
godni. W ci¹gu jednego dnia na
cholerê najwiêcej osób zmar³o
(wœród ludnoœci katolickiej): 14
i 19 lipca 1831 roku oraz 31 lip-
ca 1855 roku – po 6 osób, zaœ
20 lipca 1831 roku, 29 lipca 1855
roku oraz 10 marca 1873 roku
po 5 osób.

Jak ju¿ wspomnia³em, w miej-
scowoœciach w których pojawi³a
siê cholera, w³adze stara³y siê
zorganizowaæ pomoc mieszkañ-
com i chorym. W wiêkszych miej-
scowoœciach organizowano spe-
cjalne oddzia³y sanitarne, do
ma³ych miasteczek i na wieœ wy-
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W ksiêgach metrykalnych pa-
rafii sêdziszowskiej nie ma wpisu
stwierdzaj¹cego cholerê jako przy-
czynê zgonu w roku 1892. We-
d³ug niektórych Ÿróde³, epide-
mia cholery w tym roku mia³a
wystêpowaæ w rejonie Rzeszowa
i Tarnowa.

Na podstawie wpisów do kopii
Ksi¹g Metrykalnych w Archiwum
Diecezjalnym w Tarnowie, czyli
danych dotycz¹cych ludnoœci
katolickiej Sêdziszowa, statystyka
zgonów na cholerê w poszczegól-
nych latach trwania epidemii
przedstawia siê nastêpuj¹co:

1831 M 5 11 11 27
K 2 15 5 22

razem 7 26 16 49

1836 M 4 8 1 13
K 2 3 2 7

razem 6 11 3 20

1848/49 M 5 7 1 13
K 10 4 0 14

razem 15 11 1 27

1855 M 5 5 1 11
K 12 6 7 25

razem 17 11 8 36

1873 M 13 9 4 26
K 8 7 1 16

razem 21 16 5 42
66 75 33 174
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sy³ano sanitariuszy lub tylko wo-
lontariuszy. Do ich powinnoœci
nale¿a³o wykrywaæ ognisko epi-
demii, izolowaæ chorych, opie-
kowaæ siê nimi oraz „zorganizo-
waæ” zmar³ym pochówek.

W Krakowie podawana jest
anegdota o prezydencie tego
miasta, a zarazem lekarzu – Jó-
zefie Dietlu, który bardzo zaan-
ga¿owa³ siê w pomoc chorym na
cholerê. Wed³ug czêœci miesz-
kañców, jego zaanga¿owanie
medyczne przeszkadza³o w wy-
pe³nianiu funkcji prezydenta
miasta. Nagabywany o pomoc
lekarsk¹ w czasie epidemii i moc-
no tym zirytowany, mia³ na
drzwiach swego gabinetu wywie-
siæ krótki wiersz:
Gdy za³atwiasz siê na twardo
— nie myœl o chorobie,
A jeœli zaœ na rzadko
— wiedz, ¿e ju¿ po tobie.
Nie ma bowiem leku
przeciwko cholerze,
Ca³uj mnie wiêc w dupê
— powiadam Ci szczerze.

Profesor Dietel
[na podstawie http://austro-wegry.info/prin-

tview.php?t=2840&start=0 odczytano 2012-

09-20]

to g³ównie Gazeta Lwowska
i w póŸniejszym okresie, wycho-
dz¹cy w Krakowie Czas. Wzmian-
ki o przebiegu epidemii we Lwo-
wie mo¿na równie¿ znaleŸæ
w ksi¹¿ce Józefa Cho³odeckiego
Lwów w czasie Powstania Listopa-
dowego, wydanej w 1930 roku.

Jeœli chodzi o Sêdziszów, to
w drugim tomie swego maszyno-
pisu Sêdziszów M³p i jego okolica,
ksi¹dz Jan Wo³ek-Wac³awski
umieœci³ ca³y rozdzia³ Epidemie
w czasach porozbiorowych Polski,
w którym opisuje oprócz in-
nych, równie¿ epidemie chole-
ry w okolicach Sêdziszowa.

Analizuj¹c listy zmar³ych na
cholerê w Sêdziszowie, mo¿na
zauwa¿yæ w wielu przypadkach
brak podanego numeru domu
zamieszkania zmar³ego albo
du¿¹ liczbê zmar³ych z jednego
numeru domu. Niepodawanie
numeru mo¿na wyjaœniæ poœpie-
chem „obcych” sanitariuszy.
W drugim przypadku – w czasie
epidemii praktykowany by³ zwy-
czaj gromadzenia chorych na
cholerê w jednym domu (o ile
by³o to mo¿liwe). Najczêœciej by³
to dom, który mia³ dwie izby
oddzielone sieni¹. W jednej izbie
przebywali mê¿czyŸni, w drugiej
kobiety. Chorzy le¿eli ma s³omie
rozpostartej na pod³odze glinia-
nej, korzystali z w³asnej poœcieli.
Wy¿ywienie dostarcza³a rodzina,
najczêœciej podawano rosó³
z drobiu. Lekarstwem by³a go-
rza³ka, któr¹ chorzy musieli piæ
obowi¹zkowo. Zreszt¹ po-
wszechnie wierzono, ¿e kto

w czasie choroby pije trunki ten
bêdzie zdrowy. Chc¹c zniszczyæ
zarazki gruntownie dezynfeko-
wano miejsca pobytu chorych.
U¿ywano do tego proch strzel-
niczy, siarkê lub palone wapno.
Te œrodki stosowano równie¿ do
posypywania nieboszczyków
w trumnach i do³ach mogilnych.

Obawiano siê stycznoœci nie
tylko z chorymi ale równie¿ ze
zmar³ymi na cholerê. Dlatego
zmar³ych wywo¿ono specjaln¹
drog¹, przebiegaj¹c¹ z dala od
osiedli ludzkich i grzebano na
specjalnych cmentarzach zwa-
nych cholernikami. Cmentarze
takie powstawa³y dlatego, ponie-
wa¿ wyszed³ zakaz grzebania
zmar³ych na cholerê na dotych-
czasowych cmentarzach. Ka¿da
miejscowoœæ, nawet ma³a wioska,
musia³a mieæ taki cmentarz na
swoim terytorium. Zak³adano je
zwykle na krañcach miejscowo-
œci. Cmentarze te by³y miejscem
zbiorowych pochówków, dlatego
nie stawiano na nich nagrobków.
W tradycji lokalnej spo³ecznoœci,
mogi³y choleryczne cieszy³y siê
zawsze z³¹ s³aw¹. Cmentarze ta-
kie by³y rzadko odwiedzane,
z czasem ulega³y zapomnieniu
zarastaj¹c krzakami i drzewami.
Dzisiaj po wielu z nich nie ma
nawet œladu. Niekiedy przypomi-
nano sobie o nich po wielu la-
tach, usypuj¹c w miejscu zbioro-
wej mogi³y kopiec i stawiaj¹c
krzy¿. W wielu rejonach by³ to
specjalny krzy¿ choleryczny zwa-
ny inaczej krzy¿em œw. Benedyk-
ta lub karawak¹.

Wed³ug podañ miejscowej
ludnoœci, w Sêdziszowie cmen-
tarz choleryczny by³ przy obec-
nej ulicy Kolejowej w pobli¿u
bazy autobusowej. By³ on prze-
znaczony dla ludnoœci katolic-
kiej Sêdziszowa. Dzisiaj nie ma
œladu po tym cmentarzu. Jest
wielce prawdopodobne, ¿e
cmentarzy cholerycznych w Sê-
dziszowie by³o wiêcej. Wed³ug
opisów z innych miejscowoœci,
nigdy nie grzebano zmar³ych na
cholerê w miejscu pochówku
z poprzedniej epidemii. Ponad-
to nie by³ praktykowany zwyczaj
grzebania katolików i ¿ydów
w jednej mogile.

Chocia¿ praktycznie na tere-
nie ka¿dej wioski znajdowa³ siê
cholernik, do dzisiejszych czasów
przetrwa³o niewiele. Ksi¹dz Wa-
c³awski wymienia jeszcze te, któ-
re przetrwa³y do I Wojny Œwia-
towej: Dêbica, Witkowice, Zago-
rzyce, Wielopole, Sielec (na D¹-
bry przy Olchowej), Chech³y. Tu
i ówdzie te cmentarzyska zale-
siono, zaorano, a figura czy krzy¿
znaczy dziœ miejsce dawnego
cmentarza.

Pojawienie siê przypadku za-
chorowania na cholerê zawsze
budzi³o obawy i trwogê mieszkañ-
ców. Cholera budzi³a strach po-
przez swój gwa³towny przebieg
i du¿¹ œmiertelnoœæ. Zdarza³o siê,
¿e w odstêpach kilkudniowych
umiera³y ca³e lub prawie ca³e
rodziny. S³owo cholera kojarzono
z czymœ z³ym, potwornym. Takie
z³o ¿yczy³o siê w gniewie tylko
wrogowi. Nic wiêc dziwnego, ¿e
sta³o siê wulgaryzmem czy wrêcz
przekleñstwem. Powszechnie
uznano cholerê za najgorsz¹ zara-
zê (chorobê), jeœli w takich kate-
goriach mo¿na j¹ klasyfikowaæ.

Jednak w œwietle zapisów
z ksi¹g parafialnych, uzasadnio-
na staje siê teza, ¿e straszniejsze
¿niwo ni¿ cholera zbiera³ g³ód,
towarzysz¹cy mu tyfus g³odowy
czy febra. W Sêdziszowie liczba
zgonów z g³odu oraz na tyfus w
latach 1847 i 1848 by³a porów-
nywalna z liczb¹ wszystkich zgo-
nów na cholerê w ci¹gu 42 lat.

Etnograf i folklorysta Oskar
Kolberg [Dzie³a wszystkie, Tarnow-
skie-Rzeszowskie] tak pisze:

Nie ma dnia i dziennika krajowe-
go, aby nie zape³ni³ kroniki swej do-
niesieniami o cholerze. ¯e epidemia
ta sta³a siê u nas swojsk¹ i miejsca-
mi wybiera po kilka osób, nie da siê
zaprzeczyæ; lecz du¿o tu przesady,
a jeszcze wiêcej strachu.

Karawaka – krzyż o dwóch ramionach, jakie stawiano często w miejscach pochówku zmarłych na cholerę.

Zachowa³o siê niewiele opi-
sów, jak wygl¹da³o ¿ycie w miej-
scowoœciach objêtych epidemi¹.
Byæ mo¿e dlatego, ¿e by³ to te-
mat tabu. Cholerê uwa¿ano za
karê Bosk¹, a kara jest za grzechy.
Pewne informacje na temat
przebiegu epidemii podawa³a
codzienna prasa w Galicji. By³a ciąg dalszy na str. 12
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ciąg dalszy ze str. 11

9. Jak zapisały się epidemie cholery
w świadomości mieszkańców

Seweryn Udziela w Materia³ach
Antropologiczno – Archeologicznych
i Etnograficznych, tak przedstawia
wiedzê o cholerze, czy raczej
œwiadomoœæ ludu na ten temat:

Cholera, zwana tak¿e powietrzem
morowym, przychodzi z powietrza,
z wiatru, z dopuszczenia Boskiego za
grzechy ludu, a nikt nie wie sk¹d
idzie. Zawczasu ju¿ ró¿ne znaki prze-
powiadaj¹ zbli¿aj¹ce siê nieszczêœcie.
Psy wyj¹ spuszczaj¹c pyski w dó³,
krety sypi¹ gêste kopce, sowy hucz¹
po nocach, a kawki wynosz¹ siê ze
wsi. Ludzie miewaj¹ z³e sny a¿ z cza-
sem zjawia siê cholera. Nie ma spo-
sobu ¿eby powstrzymaæ cholerê i nie
dopuœciæ j¹ do wsi.

¯eby siê nie daæ chorobie ludzie pij¹
sam¹ wódkê lub ze stopionym sad³em,
jedz¹ czosnek, nosz¹ go przy sobie
i nacieraj¹ rêce. Cholera chwyta naj-
pierw tych, co siê jej najbardziej boj¹,
tych co s³abowici i nie pij¹ wódki.
Pijak ma zaprawione wnêtrze i cho-
roba siê go nigdy nie ima. Cholera
siê chwyta w jednej chwili i nawet
najzdrowszego dopada...

Ostatnia epidemia cholery
by³a blisko 150 lat temu. Wyda-
waæ by siê mog³o, ¿e wspó³cze-
œnie ¿yj¹cy maj¹ niewielk¹ wie-
dzê o tej chorobie, o tym jakie
uci¹¿liwoœci sprawia³a, jakie bu-
dzi³a obawy. W 2009 roku budo-
wano autostradê A4 w okolicach
Brzeska. Oto fragment z Polskiej
Gazety Krakowskiej z 3 kwietnia
2009 roku:

Zaplanowana za kilka miesiêcy
ekshumacja cmentarza choleryczne-
go w Brzesku spotka³a siê ze sprzeci-
wem mieszkañców okolic ulicy Le-
œnej. Przeniesienie mogi³y, w której
grzebano ofiary kilku epidemii w XIX
wieku, to jednak koniecznoœæ. Przez
œrodek cmentarza bêdzie bowiem prze-
biega³a autostrada A4. Z najstar-
szych przekazów wynika, ¿e w tym
miejscu spoczywa oko³o 150 osób,
które zmar³y w efekcie epidemii, jaka
nawiedzi³a te okolice w latach 1831,
1849, 1855 oraz 1866, kiedy to od-
by³y siê ostatnie pochówki. Z tego roku
pochodzi tak¿e kamienny krzy¿ po-
stawiony w tym miejscu.

- Po co to ruszaæ, przecie¿ nawet
wspó³czesna medycyna nie potrafi
poradziæ sobie ze wszystkimi choroba-
mi. WeŸmy choæby tak¹ ptasi¹ gry-
pê, gdzie wybija siê ca³e stada pta-
ków, by nie zagra¿a³y ludziom. Nie
wiadomo, czy przy rozkopaniu cmen-
tarza coœ siê nie ujawni, po co ryzy-

kowaæ – pyta Józef Przyby³o, jeden
z mieszkañców Leœnej. Nastroje sta-
raj¹ siê wyciszyæ przedstawiciele brze-
skiego magistratu.

- Temat konsultowaliœmy z bakte-
riologami, nie ma ¿adnego niebez-
pieczeñstwa. Szczepy tej choroby mog¹
przetrwaæ w ziemi najwy¿ej 40 lat,
a od ostatniego pochówku minê³o prze-
cie¿ 145 lat – przekonuje Jerzy Tyr-
kiel, wiceburmistrz Brzeska. – Ludzie
wiedz¹ o tym, jak straszna to by³a
choroba, pamiêtaj¹ o pochowanych
tu mieszkañcach naszego miasta...

Trzeci i ostatni przyk³ad. Do-
tyczy ju¿ okolic Sêdziszowa.
W roku 1932 starostwo w Rop-
czycach wys³a³o kwestionariusz
do wszystkich wsi powiatu z ¿¹da-
niem przedstawienia historii,
rozwoju danej miejscowoœci,
dawniejszych obyczajów itp.
Kwestionariusz zawiera³ 14 py-
tañ. Czêœæ pytañ odwo³ywa³a siê
do pamiêci najstarszych miesz-
kañców powiatu, a dotyczy³a
miêdzy innymi klêsk elementar-
nych czy masowych epidemii
w tym epidemii cholery. Prawie
w ka¿dej miejscowoœci do której
przes³ano ankietê, znalaz³ siê
ktoœ, kto w miarê szczegó³owo
i starannie opracowa³ pytania.
Zbiorcze wyniki ankiety opraco-
wali dr Jerzy Fierich oraz mgr
Eugeniusz Hnatyk uwzglêdnia-
j¹c wytyczne i uwagi profesora
Franciszka Bujaka oraz ówcze-
snego dyrektora Muzeum Etno-
graficznego w Krakowie – Sewe-
ryna Udzieli. Wyniki ankiety zo-
sta³y opublikowane w pracy Je-
rzego Fiericha – Przesz³oœæ wsi po-
wiatu ropczyckiego w ustach ich
mieszkañców, wydanej jeszcze
przed wojn¹, obecnie dostêpn¹
w Internecie w bibliotece cyfro-
wej (Federacja Bibliotek Cyfro-
wych).

Warto zaznaczyæ, ¿e autor
opracowania z góry zaznacza, ¿e
nie jest w stanie stwierdziæ praw-
dziwoœci wszystkich wiadomoœci.
Dlatego podaje je na wy³¹czn¹
odpowiedzialnoœæ autorów od-
powiedzi. Wiele wiadomoœci ze-
branych od ankieterów oparta
jest na tradycji ustnej i przekra-
cza pamiêæ najstarszych miesz-
kañców wsi. Czêsto informacje
zebrane by³y od przypadkowych
mieszkañców i nie by³o mo¿liwo-
œci ich weryfikacji. W dalszej czê-
œci ograniczê siê do opisów przy-
padków zwi¹zanych z epidemia-
mi cholery.

Ankietowani opisywali wyda-
rzenia zwi¹zane z epidemiami
cholery w oko³o 100 lat po

pierwszej epidemii w 1831 roku
i oko³o 50 lat od ostatniej epide-
mii w 1873 roku. St¹d wniosek,
¿e praktycznie tylko t¹ ostatni¹
epidemie mogli znaæ z autopsji.

Wed³ug ankietowanych (kryte-
rium – najwiêcej odpowiedzi) – cho-
lera grasowa³a trzy razy, w 1831
roku, w 1848 roku oraz 1873
roku.

Epidemie z 1831 roku pamiê-
tali w Nagawczynie i Zagorzy-
cach gdzie mia³ istnieæ jeszcze
cmentarz choleryczny z tych
czasów. Najwiêksze nasilenie
mia³a mieæ epidemia cholery
w 1848 roku, natomiast epide-
miê z 1873 roku pamiêta³o sto-
sunkowo niewiele osób. Najsil-
niej zapamiêtano epidemie cho-
lery z 1848 roku, chocia¿ nale-
¿a³o siê spodziewaæ, ¿e w œwia-
domoœci mieszkañców najsilniej
powinna wryæ siê w pamiêæ
ostatnia epidemia z 1873 roku,
bo mogli j¹ jeszcze pamiêtaæ
najstarsi mieszkañcy (chodzi
o najstarszych mieszkañców ¿yj¹-
cych w 1932 roku). Wysuniêto
wiêc wniosek, ¿e epidemia z 1848
roku musia³a byæ najgroŸniejsza
i musia³a poczyniæ najwiêksze
spustoszenie, skoro by³a najbar-
dziej wspominana. Dziennie mia-
³o umieraæ kilkadziesi¹t osób.
Niekiedy zaraza szerzy³a siê z tak¹
si³¹, ¿e ca³a wieœ mia³a zamieniaæ
siê w cmentarzysko. Tak wed³ug
niektórych ankietowanych by³o
w Wolicy Piaskowej, gdzie na
cholerê wymarli wszyscy jej
mieszkañcy. W celu zasiedlenia
wsi miejscowy dziedzic mia³ spro-
wadziæ kolonistów z innych oko-
lic. Z wypowiedzi wynika, ¿e mia-
³o to byæ w 1848 roku.

Spotyka siê wzmianki o po-
twornych mêkach i bólach osób
zara¿onych t¹ chorob¹. Czasa-
mi chorzy umierali w kilka czy
kilkanaœcie godzin po zara¿eniu.
W czasie epidemii spotyka³o siê
lekarzy, ale ich lekarstwa nie by³y
skuteczne. Uchodzili œmierci ci,
którzy nie za¿ywali lekarstw od
lekarzy. W celach profilaktycz-
nych obs³uguj¹cy chorych palili
wiele tytoniu i pili wiele wódki.

Zmarli byli chowani na od-
dzielnych cmentarzach. Zdarza-
³o siê, ¿e grzebano dzieci z ko³y-
skami i starszych jeszcze ¿yj¹cych,
a o cholerê podejrzanych. By³
wypadek jeden taki: na pogrze-
banie skazany, umkn¹³ w zbo¿e
grabarzowi, gdy ten¿e zag³êbi³ siê
w ziemiê kopi¹c grób dla skaza-
nego. Uciekaj¹c coraz dalej, nie
zosta³ przez grabarza znalezio-

ny i ¿y³ jeszcze lat kilkanaœcie.
Przypadek ten mia³ mieæ miej-

sce w Krzywej.
Niektórzy ankietowani wspo-

minaj¹ epidemie ma³ej cholery,
podaj¹c jednak ró¿ne daty.

Jeszcze przyk³ady dzia³añ miej-
scowej ludnoœci, które mia³y za-
pobiec epidemiom. W Zdzia-
rach wybrano kilkadziesi¹t
dziewcz¹t, które obora³y ca³¹
gminê wko³o w tym celu, by wiê-
cej ju¿ ¿adna choroba wsi nie
nawiedzi³a. W Wolicy Piaskowej
dziedzic nakaza³ oboraæ grunta
ca³ej gminy wo³ami czarnej ma-
œci, pochodz¹cymi z bliŸni¹t, aby
zapobiec podobnej katastrofie.

Czytaj¹c niektóre wypowiedzi,
mo¿na zrozumieæ, dlaczego au-
torzy opracowania odcinaj¹ siê
od ich wiarygodnoœci. Bo jak
udowodniæ, czy kilkanaœcie
dziewcz¹t, ponoæ nawet dziewic,
obora³o ca³¹ gminê, gdy dzia³o
siê to ponad sto lat temu?

Jednak niektóre informacje
mo¿na zweryfikowaæ. Przyk³ad:
we wpisach do ksi¹g metrykal-
nych dla Wolicy Piaskowej nie
znalaz³a potwierdzenia informa-
cja, jakoby wszyscy mieszkañcy
wsi mieli umrzeæ na cholerê.
Dotyczy to ca³ego okresu, w któ-
rym wystêpowa³y epidemie cho-
lery czyli od roku 1831 do 1873
roku.

W podanym roku 1848,
w Wolicy Piaskowej zmar³y 24
osoby i ¿adna z tych osób nie
zmar³a na cholerê. W 1849 roku
w Wolicy Piaskowej zmar³o ogó-
³em 46 osób w tym na cholerê
zmar³o 15 osób. Wed³ug ks. Wa-
c³awskiego w Wolicy Piaskowej
mieszka³o wówczas oko³o 450
mieszkañców.

Na zakoñczenie jeszcze jedna
opinia przedstawiona w pracy
Jerzego Fiericha.

Jeœli podawane przez prostych
ludzi przyk³ady walki z choler¹
traktujemy dzisiaj z przymru¿e-
niem oka, to zastanawiaj¹ca jest
opinia ze Szkodnej – wed³ug
mieszkañca tej wsi, rozpowszech-
nianiu siê epidemii sprzyja³y:
brak studzien po wsiach i okrop-
ne warunki higieniczne.

Mo¿e zabrzmi to przewrotnie,
ale epidemie cholery uœwiado-
mi³y lokalne w³adze o potrzebie
budowy kanalizacji, wodoci¹-
gów i zwróceniu wiêkszej uwagi
na poprawê warunków higie-
nicznych.

Jacek S. Białek
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W dniach od 9 do 13 marca
w Publicznym Przedszkolu Nr1
odby³y siê fina³y Przedszkolnych
Mistrzostw w Grach Edukacyj-
nych w kategoriach wiekowych
4-6 lat.

W bie¿¹cym roku zostali wy³o-
nieni mistrzowie w nastêpuj¹-
cych, piêciu konkurencjach: „Fi-
guraki”, „Patyczaki”, „Zagadki
Smoka Obiboka”, „Skojarze-
nia”, „Domino”.

Przedszkolaki mia³y mo¿liwoœæ
wziêcia udzia³u w zdrowej, spor-
towej rywalizacji, odczucia satys-
fakcji z w³asnego zwyciêstwa lub
sukcesu rówieœnika. W imprezie
fina³owej bra³o udzia³ 15 wycho-
wanków. Wszyscy oprócz dopin-
gu, gromkich braw i gratulacji
otrzymali Medale Przedszkolaka

Przedszkolne Mistrzostwa w Grach Edukacyjnych
Gry edukacyjne to świetne narzędzie wspierające rozwój
czynności intelektualnych w zakresie edukacji matematycz-
nej, poznawania siebie i swego otoczenia, kształtujące roz-
wój aktywności poznawczych, gotowości do nauki czyta-
nia i pisania oraz umiejętności społecznych dzieci.
Podczas gry przedszkolaki pogłębiają wiedzę z różnych dzie-
dzin, poszerzają zakres umiejętności, utrwalają i doskonalą
swoje kompetencje.

Bystrzaka, pami¹tkowe dyplomy
i s³odkie prezenty.

Laureatami tegorocznych
Mistrzostw w Grach Edukacyjnych

zostali:
– z grupy „Wiewiórek” – Ola, Michałek

i Tomek,
– z grupy „Jeżyków” – Antoś, Mikołaj

i Kacperek,
– z grupy „Motylków” – Emilka P., Szy-

mon i Emilka Z.,
– z grupy „Biedronek” – Adam, Franci-

szek i Zuzia,
– z grupy „Żabek” – Nikola, Beniamin

i Marta
Wszystkim medalistom serdecz-

nie gratulujemy, ¿yczymy dalszych
sukcesów, a sam¹ imprezê uwa¿a-
my za udan¹ i godn¹ kontynuowa-
nia w kolejnych edycjach.

Tekst i foto: Tamara Hadyś

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym uczniów szkół podstawowych. Wychowawców i panie plastyczki

prosimy o pomoc i zachęcanie uczniów do wzięcia udziału w konkursie.

Konkurs realizowany jest przez Bibliotekę Publiczną w Sędziszowie Małopolskim i jej filie.

Cele konkursu:

� rozwijanie umiejętności plastycznych i kreatywności dzieci

� przedstawienie postaci Jana Pawła II widzianego oczyma dzieci

� prezentacja umiejętności wypowiadania się na dany temat

� integracja placówek kulturalnych i promowanie ich na terenie gminy

Przebieg konkursu:

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych. Prace przyjmujemy do końca kwietnia w Bibliotece Publicznej

w Sędziszowie Małopolskim i jej filiach. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12.V.2015.

Zadaniem laureatów będzie opowiedzenie o wykonanej pracy o Janie Pawle II. Zwycięzcy zostaną przygotowani pod kierunkiem

bibliotekarzy do udziału w krótkiej prezentacji na Jego temat. Będzie to stanowiło oprawę artystyczną konkursu.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, życzymy udanych pomysłów.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej biblioteki

http://biblioteka.mgoks.pl/ i u organizatorów konkursu.

Biblioteka Publiczna w Sędziszowie Małopolskim

ogłasza konkurs plastyczny na najładniejszy portret

Papieża Polaka „Jan Paweł II widziany oczyma dzieci”
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Barbara Maria Bia³kowska
urodzi³a siê 11 czerwca 1932 r.
w Siedlcach jako jedyne dziecko
Mieczys³awa i Heleny Palusiñ-
skich. Szko³ê powszechn¹ oraz
gimnazjum ukoñczy³a w swojej
rodzinnej miejscowoœci. W roku
1947 przenios³a siê, wraz z rodzi-
cami, do Warszawy gdzie podjê-
³a dalsz¹ edukacjê. Egzaminy
maturalne zda³a w roku 1950,
a w 1953 r. ukoñczy³a I stopieñ
studiów, tzw. studia zawodowe na
Uniwersytecie Warszawskim na
Wydziale Filologii Polskiej.

W 1953 r. wysz³a za m¹¿ za
Grzegorza Bia³kowskiego – pra-
cownika naukowego i aspiranta
Zak³adu Fizyki Teoretycznej Uni-
wersytetu Warszawskiego. Ma³-
¿eñstwo przynios³o im troje dzie-
ci: synów Krzysztofa i Jana oraz
córkê Annê.

Barbara pracê zawodow¹ roz-
poczê³a 1 wrzeœnia 1956 r. w Bi-
bliotece Publicznej m.st. Warsza-
wy w Dziale Bibliotek Dzieciê-
cych. W bardzo krótkim czasie
awansowa³a, zaledwie po mie-
siêcznym przeszkoleniu przejê³a
kierownictwo Biblioteki dla Dzie-
ci nr I, a w 1958 r. Biblioteki dla
Dzieci i M³odzie¿y nr II. W tym
samym roku ukoñczy³a roczny
korespondencyjny kurs bibliote-
karski dla pracowników bibliotek
powszechnych. Swoj¹ pracê wy-
konywa³a z ogromnym zapa³em
i poœwiêceniem, czego dowodem
mog¹ byæ wnioski o kolejne awan-
se, sk³adane przez jej ówczesnych
pracodawców. By³a niezwykle
kreatywna, ju¿ rok po rozpoczê-
ciu pracy, w numerze 2 „Porad-
nika Bibliotekarza” ukaza³ siê jej
pierwszy artyku³ poœwiêcony
twórczoœci Janiny Poraziñskiej.
Kolejne jej publikacje dotyczy³y
literatury dla dzieci i ukazywa³y
siê w kolejnych wydaniach „Po-
radnika Bibliotekarza”.

W 1961 r. objê³a kierownictwo
Biblioteki dla Dzieci i M³odzie¿y
nr XVII. Trzy lata póŸniej prze-
niesiono j¹ do pracy w bibliote-
kach dla dzieci w Dzielnicy Mo-
kotów. W tym samym czasie,
w roku 1963 rozpoczê³a trzylet-

BARBARA BIAŁKOWSKA
(11.06.1932 – 19.03.2010)

Bibliotekoznawca, szanowany pedagog kadr bibliotek dziecięcych, znakomita
znawczyni literatury dla dzieci i młodzieży, autorka wielu prac z dziedziny
bibliotekoznawstwa dziecięcego.
Barbara Białkowska to postać niezwykle ważna zwłaszcza dla nas biblioteka-
rzy. Jej poświęcenie i zaangażowanie w wykonywane obowiązki, a także
wychodzenie poza ich ramy powinno stać się wzorem do naśladowania dla
wszystkich osób pracujących zawodowo, bez względu na rodzaj wykonywa-
nej pracy. Dlatego też, w piątą rocznicę jej śmierci, chcielibyśmy przybliżyć
Państwu jej historię.

nie zaoczne studia magisterskie
na filologii polskiej na UW.
W 1965 r. powierzy³o jej zorgani-
zowanie i prowadzenie nowo
otwieranej biblioteki dzieciêcej nr
XXXIII. Stanowisko kierownika
pe³ni³a w tej placówce przez 5 lat,
po czym 1 wrzeœnia 1969 r. prze-
sz³a do Instytutu Ksi¹¿ki i Czytel-
nictwa Biblioteki Narodowej.

Od 1966 r. zajê³a siê kszta³ceniem
bibliotekarzy dzieciêcych. Dzia³al-
noœæ ta sta³a siê jej ogromn¹ pasj¹,
któr¹ kontynuowa³a a¿ do koñca
swojej aktywnoœci zawodowej. Jej
szkolenia dotyczy³y literatury po-
pularnonaukowej dla dzieci, baœni
oraz literatury wspó³czesnej dla
m³odzie¿y. Systematyczne przygo-
towywanie i przeprowadzanie
szkoleñ dla instruktorów czytelnic-
twa dzieciêcego nale¿y uznaæ za
najistotniejsz¹ dzia³alnoœæ w jej do-
robku. Barbara Bia³kowska bêd¹c
ju¿ pracownikiem BN, corocznie
organizowa³a seminaria dotycz¹-
ce ró¿nych dziedzin pracy biblio-
tecznej z dzieæmi, ksi¹¿ek dla dzie-
ci, czytelnictwa, spraw wychowa-
nia i odbioru. Szkoleniom te zgro-
madzi³y wokó³ niej spore grono
osób, dla których sprawy biblio-
tek dla dzieci by³y niezmiernie wa¿-
ne. Pani Barbara by³a niezwykle
mi³¹ i ¿yczliw¹ osob¹. Zawsze by³a
gotowa na wypadek potrzeby wy-
jazdu na delegacjê w celu prowa-
dzenia rozmów o ksi¹¿kach i bi-
bliotekach dla dzieci. Jej torba
podró¿na by³a zawsze spakowana.

Nie ma jasnych informacji co
do przyczyn, które sprawi³y, ¿e
podjê³a decyzjê o przejœciu z sieci
bibliotek publicznych do pracy
naukowej w Instytucie Ksi¹¿ki
i Czytelnictwa. W swoim podaniu
o prace zamieœci³a nastêpuj¹ce
s³owa: chcia³abym skorzystaæ z propo-
zycji Instytutu i podj¹æ pracê naukow¹
z dziedziny literatury i upowszechnia-
nia czytelnictwa dzieciêcego. Prze³o-
¿eni biblioteki na Mokotowie
mówili o niej nastêpuj¹co: … by³a
pracownikiem inteligentnym, posia-
daj¹cym du¿e zdolnoœci pedagogicz-
ne, oraz wykazuj¹cym rozleg³¹ ini-
cjatywê i pomys³owoœæ w pracy
z dzieæmi. By³a pracownikiem bar-

dzo dobrym, jej stosunek do pracy
œwiadczy³ o du¿ym uspo³ecznieniu.

Rok 1969 przyniós³ zupe³nie
nowy rozdzia³ w œcie¿ce zawodo-
wej Pani Barbary. Pocz¹tkowo
sprawowa³a funkcjê starszego bi-
bliotekarza, od 1 sierpnia 1973 r.
kustosza, a po obronie doktora-
tu, od 1 sierpnia 1978 r. adiutan-
ta naukowo-badawczego. Pracy
w Bibliotece narodowej poœwiê-
ci³a 23 lata, które owocowa³y
w wiele doœwiadczeñ i prac. Opra-
cowywa³a programy i organizowa-
³a coroczne trzydniowe semina-
ria dla instruktorów czytelnictwa
dla dzieci. Uczestniczy³a tak¿e w
seminariach organizowanych
przez biblioteki wojewódzkie, 2-3
razy w ci¹gu kwarta³u.

Lata 70. XX w. to najintensyw-
niejszy okres w czasie jej kariery
zawodowej. W 1972 r. sporz¹dzi-
³a Wykaz dzia³ów katalogu rzeczo-
wego w bibliotekach publicznych dla
dzieci wraz ze wskazówkami meto-
dycznymi, zosta³ on zatwierdzony
jako obowi¹zuj¹cy pismem Mi-
nisterstwa Kultury i Sztuki
(MKiS). W póŸniejszym okresie
by³ niejednokrotnie aktualizowa-
ny. Na proœbê MKiS przygotowa-
³a tak¿e znowelizowane Wskazów-
ki w sprawie organizacji czytelnictwa
dzieci w bibliotekach publicznych, któ-
re po zatwierdzeniu obowi¹zywa³
prawie do koñca lat 90. XX w.

B. Bia³kowska opracowa³a tak-
¿e przyk³adowy katalog Ksi¹¿ki dla
bibliotek. Literatura dla dzieci i m³o-
dzie¿y 1945-1970. Do dnia dzisiej-
szego pozycja ta jest niezwykle
przydana. Na uwagê zas³uguj¹
g³ównie adnotacje treœciowe i in-
deksy, dziêki który mo¿na w pro-
sty sposób znaleŸæ dan¹ ksi¹¿kê.
Dane z katalogu pozwoli³y Pani
Barbarze rozpocz¹æ badania do-
tycz¹ce zasobów ksiêgozbiorów
bibliotek publicznych dla dzieci.
Wyniki badañ zaprezentowa³a
w artykule opublikowanym w „Biu-
letynie Informacyjnym Biblioteki
Narodowej”. By³a sekretarzem
kursów bibliotekarskich dla pra-
cowników bibliotek i zagranicz-
nych oœrodków slawistycznych, or-
ganizowanych przez BN wraz
z Towarzystwem £¹cznoœci z Po-
loni¹ Zagraniczn¹ „Polonia”. Zor-
ganizowa³a tak¿e dwie du¿e wy-
stawy poœwiêcone tematyce pol-
skiej ksi¹¿ki dla dzieci i m³odzie¿y.

Lata 70. XX w. owocowa³y tak-
¿e w odznaczenia: w 1978 r. zosta-
³a odznaczona Srebrnym Krzy-
¿em Zas³ugi, a rok póŸniej Od-
znak¹ „Zas³u¿ony Dzia³acz Kultu-
ry” i Br¹zow¹ Odznak¹ Towarzy-

stwa im. Marii Konopnickiej.
Czas ten pozwoli³ jej tak¿e na

wzbogacenie swojego doœwiadcze-
nia zawodowego pozyskaniem
kontaktów miêdzynarodowych.
Uczestniczy³a w naradach i konfe-
rencjach dotycz¹cych literatury,
czytelnictwa i bibliotekarstwa dzie-
ciêcego w Bratys³awie, na Wê-
grzech, wyje¿d¿a³a na stypendia do
Budapesztu i Moskwy. Ka¿da jej
podró¿ koñczy³a siê publikacj¹ ar-
tyku³u podsumowuj¹cego wyjazd.

Aktywnie anga¿owa³a siê
w prace komisji doboru ksi¹¿ek
do ilustrowanych kart katalogo-
wych z dzia³u literatury dla dzie-
ci opracowywanych w Zak³adzie
Bibliografii Zalecanej BN. Powy¿-
sze karty trafia³y póŸniej do ka-
talogów bibliotek dzieciêcych na
terenie ca³ej Polski.

W latach 80. XX w. rozpoczê³a
badania nad organizacj¹, stanem
sieci i wyposa¿eniem bibliotek
publicznych dla dzieci i m³odzie-
¿y. Materia³ przygotowany przez
Pani¹ Barbarê s³u¿y obecnie jako
punkt odniesienia do porównañ
i analiz prowadzonych w bada-
niach panelowych.

Oko³o 1983 r. podjê³a prowa-
dzenie wyk³adów z literatury dla
dzieci w Studium policealnym dla
Pracuj¹cych w Centrum Usta-
wicznego Kszta³cenia Biblioteka-
rzy (CUKB-ie). Opracowa³a tak-
¿e program nauczania tego
przedmiotu. Wyk³ada³a przez
ponad 20 lat.

Ostatecznie pracê w Bibliote-
ce Narodowej zakoñczy³a 31
marca 1992 ale wci¹¿ pozosta³a
aktywna zawodowo. W dalszym
ci¹gu wyk³ada³a literaturê dla
dzieci i m³odzie¿y w CUKB-ie oraz
w latach 1995-2005 w Wy¿szej
Szkole Pedagogicznej Zwi¹zku
Nauczycielstwa Polskiego, w któ-
rej prowadzi³a tak¿e prace licen-
cjackie i dyplomowe. Jednocze-
œnie rozpoczê³a pracê w biblio-
tece tyflologicznej Zak³adu dla
Niewidomych w Laskach.
W koñcówce lat 90. XX w. reda-
gowa³a tom wspomnieñ o biblio-
tekarkach dzieciêcych pt. Entu-
zjastki Bibliotekarstwa dzieciêcego.

Jej popularnoœæ, a tak¿e do-
cenienie jej pracy przez œrodo-
wisko bibliotekarskie, zosta³o
ukazane poprzez umieszczenie
jej nazwiska na wysokim 6 miej-
scu w rankingu „Bibliotekarza”
i „Poradnika Bibliotekarza”.

Odesz³a 19 marca 2010 r.
w œwiêto œw. Józefa tu¿ przed Wiel-
kanoc¹. Zosta³a pochowana
w grobie rodzinnym na Cmenta-
rzu Komunalnym na Pow¹zkach.

Tekst: Katarzyna Hagdej (stażysta)

Zród³o: Lewandowicz-Nosal G., Barbara Bia³kow-
ska (1923-2010) [w:] praca zbiorowa pod red. Le-
nartowicz M., Teoretycy i praktycy polskiego bibliote-
karstwa, Wyd. SBP, Warszawa 2012.

´
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Koty od zarania dziejów towa-
rzysz¹ cz³owiekowi. Pojawiaj¹ siê
w mitach, legendach i podaniach
ludowych. By³y towarzyszami mi-
tycznych bogów, a niekiedy same
by³y bogami. Oczywiœcie koci cha-
rakter, niezale¿noœæ i nieodparty
urok od zawsze by³y kusz¹ce dla
twórców. Po „kocie motywy” chêt-
nie siêgali malarze, rzeŸbiarze, ale
tak¿e literaci i filmowcy. Koty wy-
stêpuj¹ w bajkach dla dzieci, wier-
szykach dla najm³odszych oraz
w filmach animowanych.

Kot w roli tytu³owej – to po-
mys³ na ca³kiem sporo ksi¹¿ek,
tak wiêc to w³aœnie on „Imæ kot”
sta³ siê g³ównym bohaterem spo-
tkañ z dzieæmi w Bibliotece Pu-
blicznej w Sêdziszowie M³p., któ-
re trwa³y od 23-27 lutego.

Na nasze zaproszenie przyby-
³y dzieci z Przedszkola Publicz-

nego nr2 w Sêdziszowie M³p.
wraz ze swoimi wychowawczynia-
mi. Dzieciom czyta³y postaci
z bajek: Kot w Butach, Pippi i pa-
nie bibliotekarki. Na chwilê po-
jawi³a siê nawet Wró¿ka jednak
zniknê³a w tajemniczy sposób.

Dzieci chêtnie wys³ucha³y baje-
czek, których bohaterami s¹ koty:
„Pan Kotek by³ chory”, „Kociêta”,
„O kotku, który szuka³ czarnego
mleka”, „Przygody kota Filemo-
na”. Dzieci zna³y nie tylko czyta-
ne bajeczki ale i wiele innych.

Do najs³ynniejszych ksi¹¿e-
czek, z kotem w roli tytu³owej,
nale¿y baœñ „Kot w butach” au-
torstwa Charlesa Perraulta, któ-
ra opowiada o dziejach bystre-
go kocura, który by uszczêœliwiæ
swojego pana, zdoby³ dla niego
rêkê piêknej ksiê¿niczki oraz
ogromne bogactwo.

„a ¿e szaty, w które go przy-
brano, doda³y blasku urodzie
kawalera, spodoba³ siê wielce
córce królewskiej. By³ bowiem
przyjemnej twarzy i mia³ piêkn¹
posturê.

Gdy pan Szaraban rzuci³ na
pannê dwa czy trzy razy pe³nym
szacunku, a z lekka omglonym
tkliwoœci¹ spojrzeniem, zakocha-
³a siê w nim okrutnie.” (cyt. „Imæ
kot, czyli kot w butach” Ch. Per-
rault)

Ka¿da z bajeczek koñczy³a siê
mora³em skierowanym nie tylko
do dzieci ale i do doros³ych.

Na wieœæ o wspólnym czytaniu
pojawi³ siê w bibliotece specjal-
ny goœæ, który bawi³ dzieci swoj¹
barwn¹ postaci¹ i rudymi war-
koczami. By³a to Pippi, która nie
tylko zna siê na koniach ale i na
kocich obyczajach. Wiedzia³a
nawet ile kot ma w¹sów, co lubi
robiæ i ile œpi.

Pippi zosta³a wywo³ana przez
Wró¿kê, która w magiczny spo-
sób znik³a i zapowiedzia³a, ¿e jesz-
cze do nich wróci, ale w zmie-
nionej postaci. Rudow³osa
dziewczynka, ubrana w niebie-

Imć kot,
czyli kot w butach

ski fartuszek i za du¿e buty,
z ma³pk¹ na ramieniu, nie by³a
znana dzieciom. By³ to dla nich
pierwszy kontakt z t¹ postaci¹,
a ¿e szybko nawi¹za³a siê niæ po-
rozumienia z maluchami, spo-
tkanie przebiega³o w mi³ej at-
mosferze. O kocie, temacie spo-
tkania, ka¿dy mia³ coœ ciekawe-
go do powiedzenia. Patrz¹c na
Pippi i wys³uchawszy w skrócie
historii jej przygód, mali s³ucha-
cze potrafili wykazaæ podobieñ-
stwa miêdzy ni¹, a ka¿dym da-
chowcem.

Spotkanie z Pippi by³a to dla
przedszkolaków prawdziwa pod-
ró¿ po kocim œwiecie po³¹czona
z czytaniem bajek z kocim bo-
haterem.

Odwiedziny w bibliotece zo-
sta³y po³¹czone z zabaw¹ w Pio-
trusia Pana – na kartach by³y
oczywiœcie kocie postaci z bajek,
które dzieci ³¹czy³y w pary.

W zale¿noœci od wieku, dzieci
wykonywa³y ró¿nej trudnoœci
zadania. By³o poszukiwanie dro-
gi w labiryncie „po nitce do k³êb-
ka”, ³¹czenie cyferek tak aby
powsta³ kot oraz celne trafianie
motkami we³ny do czarodziej-
skiego pude³ka.

Ka¿dy z uczestników spotka-
nia móg³ choæ na chwilê zostaæ
kotem przymierzaj¹c kapelusz
kota w butach i zak³adaj¹c ko-
cie maski. Dzieci równie¿ przy-
gotowa³y dla nas niespodziankê.
Na po¿egnanie zaœpiewa³y pio-
senki o kotkach i otrzymaliœmy
piêkn¹ laurkê.

Czytanie razem z dzieæmi by³o
dla nas i dla dzieci weso³¹ i nie-
zapomnian¹ zabaw¹. Okaza³o
siê, ¿e w ka¿dym dziecku drze-
mie ma³y kocurek, a pozostawio-
ne na dywanie motki we³ny po-
mog³y przedszkolakom wcieliæ
siê w postaci z bajek.

Serdecznie dziêkujemy przed-
szkolakom i paniom wychowaw-
czyniom z Przedszkola Publicz-
nego nr2 za przyjêcie zaprosze-
nia i przybycie na spotkanie
z kotem, który chc¹c czy nie
chc¹c tak zwykle siê dzieje – jest
tak wdziêcznym bohaterem, ¿e
gdyby nawet twórca nie uczyni³
go pocz¹tkowo postaci¹ pierw-
szoplanow¹, prêdzej czy póŸniej
do³¹cza on do grona g³ównych
bohaterów.

J. Stec, D. Paśniewska, F. Kania

Zapraszamy do odwiedzenia naszej
strony http://biblioteka.mgoks.pl/
i przeczytania więcej o spotkaniu

przedszkolaków z kotem.



Nr 3 (208) marzec 2015 r.16

Kolejn¹ pora¿kê ponieœli pi³-
karze Progresu Kawêczyn, mimo
prowadzenia do przerwy na bo-
isku w Trzeœni. Decyduj¹ca bram-
kê stracili na piêæ minut przed
koñcem.

Poni¿ej prezentujemy termi-
narz klasy okrêgowej oraz ni¿-
szych lig.

Klasa okręgowa

(dębicka)

Kolejka 16 – 21 marca
Czarni Trześń – Progres Kawęczyn
3:2 (1:2)
1:1 Pazdan (36.)
1:2 Pazdan (45.)
Progres: M. Pietkiewicz – Ł. Borek.
K. Borek, Daniel, Fitoł (88. D. Malisie-
wicz), Gdowik (60. W. Pietkiewicz), Lon-
gosz (70. A. Malisiewicz), Maślanka, Pa-
tro, Pazdan, Wszołek (65. Twardowski)
Żółte kartki: Patro, Ł. Borek, Daniel. M.
Pietkiewicz

Lechia Sędziszów Młp. – Chemik Pust-
ków 2:0 (1:0)
1:0 Nowak (20.)
2:0 Makuch (50.)
Lechia: Paśko – Branas (78. Ziobro),
Ciepiela, Godek, Lesiński, Magdoń (85.
Długosz), Makuch, Nowak (80. Sala-
mon), Potwora (87. Feret), Rogóż, Śliwa
Żółte kartki: Rogóż, Branas, Lesiński.
Czerwona: Rogóż – za dwie żółte.

Kolejka 17 – 28-29 marca
Błękitni Ropczyce – Lechia Sędziszów
Młp.
Wilga Widełka – Progres Kawęczyn

Kolejka 18 – 4 kwietnia
Progres Kawęczyn – Borowiec Straszę-
cin
Lechia Sędziszów Młp. – Sokół Kolbu-
szowa Dolna

Kolejka 19 – 11-12 kwietnia
Lechia Sędziszów Młp. – Czarni Trześń
Start Wola Mielecka – Progres Kawę-
czyn

Kolejka 20 – 18-19 kwietnia
Progres Kawęczyn – Radomyślanka
Zryw Dzikowiec – Lechia Sędziszów Młp.

Kolejka 21 – 25-26 kwietnia
Lechia Sędziszów Młp. – Ostrovia Ostro-
wy Baranowskie
Monis Bielowy – Progres Kawęczyn

Kolejka 22 – 29 kwietnia
Progres Kawęczyn – Chemik Pustków
Czarnovia Czarna – Lechia Sędziszów
Młp.

Kolejka 23 – 2-3 maja
Lechia Sędziszów Młp. – Igloopol Dębi-
ca
Błękitni Ropczyce – Progres Kawęczyn

Kolejka 24 – 9-10 maja
Progres Kawęczyn – Sokół Kolbuszowa
Dolna
Victoria Czermin – Lechia Sędziszów
Młp.

Kolejka 25 – 16-17 maja
Lechia Sędziszów Młp. – Progres Ka-
węczyn

Kolejka 26 – 23-24 maja
Wilga Widełka – Lechia Sędziszów Młp.
Progres Kawęczyn – Zryw Dzikowiec

Kolejka 27 – 30-31 maja
Ostrovia Ostrowy Baranowskie – Pro-
gres Kawęczyn
Lechia Sędziszów Młp. – Borowiec Stra-
szęcin

Kolejka 28 – 6-7 czerwca
Start Wola Mielecka – Lechia Sędzi-
szów Młp.
Progres Kawęczyn – Czarnovia Czarna

Kolejka 29 – 13 czerwca
Igloopol Dębica – Progres Kawęczyn
Lechia Sędziszów Młp. – Radomyślanka

Kolejka 30 – 20 czerwca
Monis Bielowy – Lechia Sędziszów Młp.
Progres Kawęczyn – Victoria Czermin

Klasa A

Kolejka 12 – 12 kwietnia
Kaskada Kamionka – Płomień Zagorzyce
Plon Klęczany – Strzelec Frysztak
Sokół Krzywa – Huragan Przedbórz

Kolejka 13 – 19 kwietnia
Pogórze Wielopole Skrz. – Sokół Krzy-
wa

Huragan Przedbórz – Plon Klęczany
Strzelec Frysztak – Płomień Zagorzyce

Kolejka 14 – 26 kwietnia
Płomień Zagorzyce – Huragan Przedbórz
Plon Klęczany – Pogórze Wielopole
Skrzyńskie
Sokół Krzywa – Victoria Ocieka

Kolejka 15 – 3 maja
Strażak Lubzina – Sokół Krzywa
Victoria Ocieka – Plon Klęczany
Pogórze Wielopole Skrz. – Płomień Za-
gorzyce

Kolejka 16 – 10 maja
Płomień Zagorzyce – Victoria Ocieka
Plon Klęczany – Strażak Lubzina
Sokół Krzywa – LKS Łopuchowa

Kolejka 17 – 17 maja
LKS Ostrów – Sokół Krzywa
LKS Łopuchowa – Plon Klęczany
Strażak Lubzina – Płomień Zagorzyce

Kolejka 18 – 24 maja
Płomień Zagorzyce – LKS Łopuchowa
Plon Klęczany – LKS Ostrów
Sokół Krzywa – Inter Gnojnica

Kolejka 19 – 31 maja
Sokół Krzywa – Kaskada Kamionka
Inter Gnojnica – Plon Klęczany
LKS Ostrów – Płomień Zagorzyce

Kolejka 20 – 7 czerwca
Płomień Zagorzyce – Inter Gnojnica
Plon Klęczany – Sokół Krzywa

Kolejka 21 – 14 czerwca
Plon Klęczany – Kaskada Kamionka
Sokół Krzywa – Płomień Zagorzyce

Kolejka 22 – 21 czerwca
Strzelec Frysztak – Sokół Krzywa
Płomień Zagorzyce – Plon Klęczany

Klasa B

Kolejka 10 – 19 kwietnia
Borkovia Borek Wielki – Błękitni II Rop-
czyce
Gród Będziemyśl – Piast Wolica Piasko-
wa
MULKS Pustynia – Korona Góra Rop-
czycka

Kolejka 11 – 26 kwietnia
Korona Góra Ropczycka – Olimpia Noc-
kowa
Olchovia Olchowa – Gród Będziemyśl
Piast Wolica Piaskowa – Borkovia Bo-
rek Wielki

Kolejka 12 – 3 maja
LZS Mała – Piast Wolica Piaskowa
Borkovia Borek Wielki – Olchovia Olcho-
wa
Gród Będziemyśl – Korona Góra Rop-
czycka

Kolejka 13 – 10 maja
MULKS Pustynia – Gród Będziemyśl
Korona Góra Ropczycka – Borkovia Bo-
rek Wielki
Piast Wolica Piaskowa – Błękitni II Rop-
czyce

Kolejka 14 – 17 maja
Baszta Zawada – Piast Wolica Piasko-
wa
LZS Mała – Korona Góra Ropczycka
Borkovia Borek Wielki – MULKS Pusty-
nia
Gród Będziemyśl – Olimpia Nockowa

Kolejka 15 – 24 maja
Gród Będziemyśl – Baszta Zawada
Olimpia Nockowa – Borkovia Borek Wielki
Korona Góra Ropczycka – Błękitni II
Ropczyce
Olchovia Olchowa – Piast Wolica Pia-
skowa

Kolejka 16 – 31 maja
Piast Wolica Piaskowa – Korona Góra
Ropczycka
Borkovia Borek Wielki – Gród Będzie-
myśl

Kolejka 17 – 7 czerwca
Borkovia Borek Wielki – Baszta Zawada
Gród Będziemyśl – LZS Mała
MULKS Pustynia – Piast Wolica Piasko-
wa
Korona Góra Ropczycka – Olchovia Ol-
chowa

Kolejka 18 – 14 czerwca
Baszta Zawada – Korona Góra Ropczyc-
ka
Piast Wolica Piaskowa – Olimpia Noc-
kowa
Błękitni II Ropczyce – Gród Będziemyśl
LZS Mała – Borkovia Borek Wielki

Piłka nożna

W sobotę, 21 marca na boiska wrócili piłkarze drużyn grających
w dębickiej klasie okręgowej. Lechia rozpoczęła rundę wiosenną od
pewnego zwycięstwa nad Chemikiem Pustków, mimo, że przez po-
nad pół godziny grała w „10”. Fot. KS Chemik Pustków



Nr 3 (208) marzec 2015 r. 17

Magdalena Pasko

na X miejscu

w Pucharze Polski
Zawodami o Puchar Polski za-

inaugurowano sezon 2015
w podnoszeniu ciê¿arów. W gro-
nie najlepszych sztangistek, za-
proszonych do udzia³u w zawo-
dach, rozegranych w Opolu,
znalaz³a siê tak¿e zawodniczka
sêdziszowskiej Lechii Magdalena
Pasko (97,2 kg). Podopieczna
trenera B³achowicza uplasowa-
³a siê na 10. miejscu z wynikiem
217 kg (97+120) – 232,5 pkt.
Zwyciê¿y³a Joanna £ochowska
z UKS Zielona Góra (57,5 kg)
z wynikiem 195 kg (87+108) –
276,3 pkt.

Wystêpy naszej zawodniczki
oraz jej kole¿anek „na ¿ywo”
transmitowane by³y przez TVP
Sport.

III liga
Tęcza mistrzem sezonu zasadniczego

Siatkarze Têczy Sêdziszów za-
jêli pierwsze miejsce w tabeli III
ligi w sezonie zasadniczym i wraz
z trzema kolejnymi dru¿ynami
zmierz¹ siê w dwóch turniejach
fina³owych o awans do gier pó³-
fina³owych o II ligê.

Pierwszy turniej fina³owy od-
bêdzie siê w Niebylcu w dniach
27-29 marca, zaœ gospodarzem
drugiego turnieju bêd¹ sêdziszo-
wianie (17-19 kwietnia).

Przypomnijmy, ¿e w ubieg³ym
roku po zwyciêstwie w turniejach
fina³owych o mistrzostwo III ligi,
Têcza zajê³a drugie miejsce
w pó³finale ogólnopolskim, któ-
rego by³a gospodarzem i awan-
sowa³a do fina³u w Oleœnicy,
gdzie zajê³a czwarte miejsce.

Terminarz I turnieju finałowego III
ligi M – Niebylec, 27-29 marca:

Dzień I – piątek (27.03)
UKS Tęcza Sędziszów Młp. – LKS Gło-
govia Głogów Młp. – godz. 17:00
KS SMS NEOBUS RAF-MAR Niebylec –
AKS V LO Rzeszów – godz. 19:00
Dzień II – sobota (28.03)
LKS Głogovia Głogów Młp. – AKS V LO
Rzeszów – godz. 15:00
UKS Tęcza Sędziszów Młp. – KS SMS
NEOBUS RAF-MAR Niebylec – godz.
17:00

Dzień III – niedziela (29.03)
KS SMS NEOBUS RAF-MAR Niebylec –
LKS Głogovia Głogów Młp. – godz. 10:00
AKS V LO Rzeszów – UKS Tęcza Sędzi-
szów Młp. – godz. 12:00

13 kolejka
Lubcza Racławówka – Anilana Rak-
szawa 3:0 (25:20, 25:20, 25:16)
Głogovia – NEOBUS Niebylec 0:3
(23:25, 19:25, 19:25)
KU AZS UR – UKS Tęcza Sędziszów
Młp. 1:3 (18:25, 28:26, 22:25,
22:25)
MKS MOSiR Jasło – AKS V LO Rze-
szów 3:0 (27:25, 27:25, 25:21)
MOSiR Dukla – STS Klima Błażowa
1:3 (23:25, 25:22, 20:25, 21:25)

14 kolejka
Anilana Rakszawa – MOSiR Dukla
3:0 (26:24, 25:13, 25:16)
STS Klima Błażowa – MKS MOSiR
Jasło 3:2 (25:22, 20:25, 25:19,
17:25, 15:12)
AKS V LO Rzeszów – KU AZS UR
3:1 (25:15, 25:20, 20:25, 25:17)
UKS Tęcza Sędziszów Młp. – Głogo-
via 3:2 (25:20, 22:25, 25:15, 24:26,
15:12)
NEOBUS Niebylec – Lubcza Racła-
wówka 3:0 (25:23, 25:23, 25:17)

15 kolejka
NEOBUS Niebylec – Anilana Raksza-
wa 3:1 (25:22, 22:25, 25:17, 25:18)
Lubcza Racławówka – UKS Tęcza Sę-
dziszów Młp. 1:3 (20:25, 25:18,
21:25, 18:25)
Głogovia – AKS V LO Rzeszów 1:3
(19:25, 19:25, 26:24, 22:25)
KU AZS UR – Klima Błażowa 1:3
(18:25, 25:22, 18:25, 12:25)

MKS MOSiR Jasło – MOSiR Dukla
3:0 (25:19, 29:27, 25:13)

16 kolejka
Anilana Rakszawa – MKS MOSiR
Jasło 3:0 (25:19, 25:22, 25:22)
MOSiR Dukla – KU AZS UR 3:2
(28:30, 18:25, 25:21, 25:17, 15:9)
Klima Błażowa – Głogovia 2:3 (21:25,
25:23, 25:17, 16:25, 10:15)
AKS V LO Rzeszów – Lubcza Racła-
wówka 3:0 (25:17, 25:20, 25:20)
UKS Tęcza Sędziszów Młp. – NEO-
BUS Niebylec 3:0 (25:23, 25:22,
25:19)

17 kolejka
UKS Tęcza Sędziszów Młp. – Anila-
na Rakszawa 0:3 (23:25, 17:25,
18:25)
NEOBUS Niebylec – AKS V LO Rze-
szów 3:1 (25:19, 26:24, 23:25,
25:21)
Lubcza Racławówka – Klima Błażowa
3:0 (25:19, 25:19, 26:24)
Głogovia – MOSiR Dukla 3:0 (25:21,
25:18, 25:22)
KU AZS UR – MKS MOSiR Jasło 3:0
(25:19, 26:24, 25:23)

18 kolejka
Anilana Rakszawa – KU AZS UR 3:1
(25:20, 22:25, 25:21, 25:22)
MKS MOSiR Jasło – Głogovia 3:2
(25:21, 19:25, 25:18, 23:25, 18:16)
MOSiR Dukla – Lubcza Racławówka
0:3 (16:25, 30:32, 11:25)
Klima Błażowa – NEOBUS Niebylec
2:3 (25:21, 14:25, 25:19, 14:25,
9:15)
AKS V LO Rzeszów – UKS Tęcza Sę-
dziszów Młp. 2:3 (25:23, 17:25,
18:25, 25:19, 11:15)

1. UKS Tęcza Sędziszów Młp. 18 42 47-22

2. NEOBUS Niebylec 18 40 47-23

3. AKS V LO Rzeszów 18 38 46-29

4. LKS Głogovia Głogów Młp. 18 31 40-32

5. SST Lubcza Racławówka 18 30 38-32

6. TKF ITS Anilana Rakszawa 18 27 33-32

7. STS Klima Błażowa 18 20 31-44

8. MKS MOSiR Jasło 18 16 22-43

9. KU AZS UR 18 15 24-44

10. SKS MOSiR Dukla 18 11 24-51

III liga kobiet
8 kolejka

UKS Marba Sędziszów Młp. – UKS 15
Polonia Przemyśl 3:0 (25:15, 25:21,
28:26)
PBS Bank Sanoczanka Sanok – Lub-
cza Racławówka 0:3 (13:25, 16:25,
22:25)
UKS MOSiR Jasło – Wisłoka Dębica
3:1 (22:25, 25:12, 25:11, 25:15)
KU AZS UR – SAN-Pajda Jarosław
1:3 (19:25, 13:25, 25:21, 18:25)

9 kolejka
UKS Marba Sędziszów Młp. – KU AZS
UR 2:3 (19:25, 15:25, 26:24, 25:15,
12:15)
SAN-Pajda Jarosław – UKS MOSiR
Jasło 3:2 (14:25, 25:18, 19:25,
25:13, 15:13)
Wisłoka Dębica – PBS Bank Sano-
czanka Sanok 3:0 (25:14, 25:20,
25:16)
Lubcza Racławówka – UKS 15 Polo-
nia Przemyśl 1:3 (25:17, 17:25,
23:25, 18:25)

10 kolejka
Lubcza Racławówka – UKS Marba
Sędziszów Młp. 3:1 (17:25, 25:16,
25:22, 25:21)
UKS 15 Polonia Przemyśl – Wisłoka
Dębica 3:0 (25:14, 25:20, 25:20)
PBS Bank Sanoczanka Sanok – SAN-
Pajda Jarosław 0:3 (11:25, 12:25,
22:25)
UKS MOSiR Jasło – KU AZS UR 0:3
(24:26, 14:25, 18:25)

11 kolejka
UKS MOSiR Jasło – UKS Marba Sę-
dziszów Młp. 2:3 (25:22, 19:25,
25:22, 15:25, 7:15)
KU AZS UR – PBS Bank Sanoczanka
Sanok 3:2 (25:18, 22:25, 25:17,
18:25, 15:13)
SAN-Pajda Jarosław – UKS 15 Polo-
nia Przemyśl 3:0 (25:10, 25:13,
25:16)
Wisłoka Dębica – Lubcza Racławów-
ka 0:3 (19:25, 18:25, 19:25)

Siatkówka

Ponad pó³ miliona z³otych
przeznaczy³ Urz¹d Marsza³kow-
ski w Rzeszowie na stypendia dla
sportowców oraz nagrody dla
trenerów i dzia³aczy za wybitne
osi¹gniêcia w roku 2014.

Stypendia wrêczono podczas
VII Gali Sportu M³odzie¿owego,
która odby³a siê 18 marca
w Wojewódzkim Domu Kultury
w Rzeszowie. Otrzyma³o je 129
m³odych sportowców, reprezen-
tuj¹cych 27 dyscyplin. Wœród
wyró¿nionych znaleŸli siê sztan-
giœci sêdziszowskiej Lechii: Mag-
dalena Pasko, Agata Zaweracz,
Dariusz Januœ i Adam Januœ.

W³adze województwa przyzna³y
tak¿e nagrody finansowe opieku-
nom zawodników, w tym trenero-
wi sekcji podnoszenia ciê¿arów
MLKS „Lechia” Sêdziszów M³p. –
Mateuszowi B³achowiczowi.

Sztangiści Lechii ze stypendiami

Trener Mateusz Błachowicz odbiera na-

grodę z rąk wicemarszałek Marii Kurow-

skiej.

Warto dodaæ, ¿e Mateusz B³a-
chowicz w pi¹tek 13 marca 2015
roku, zosta³ wybrany Prezesem
Podkarpackiej Federacji Sportu
w Rzeszowie na kadencjê 2015-
2019. Przez ostatni rok pe³ni³ tê
funkcjê po rezygnacji Kazimie-
rza Grenia.

1. SAN-Pajda Jarosław 11 32 33-6

2. KU AZS UR 11 25 28-13

3. UKS Marba Sędziszów Młp. 11 18 25-21

4. UKS 15 Polonia Przemyśl 11 17 20-21

5. UKS MOSiR Jasło 11 16 22-23

6. SST Lubcza Racławówka 11 13 18-22

7. KS Wisłoka Dębica 11 7 13-29

8. PBS Bank Sanoczanka Sanok 11 4 7-31
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Jak zawsze zawody cieszy³y siê
bardzo du¿ym zainteresowa-
niem, rywalizowa³o w nich a¿ 214
uczestników, w tym 28 stra¿aków
z jednostek OSP. Zawody pro-
wadzone by³y w grach indywidu-
alnych, systemem „do dwóch
przegranych” oraz „ka¿dy z ka¿-
dym” w zale¿noœci od iloœci
uczestników w poszczególnych
kategoriach wiekowych, w/g
przepisów PZTS.

Zwyciêzcy otrzymali nagrody
indywidualne w postaci pucha-
rów, sprzêtu sportowego i tury-
stycznego, które wrêczali Bur-
mistrz Sêdziszowa M³p. Bogu-
s³aw Kmieæ wraz z Zastêpc¹ Bur-
mistrza Wies³awem Wojdonem.
Wspó³zawodnictwo stra¿aków
zosta³o zakoñczone na zawo-
dach gminnych a pierwszych
dwóch zawodników w poszcze-
gólnych kategoriach Olimpiady
bêdzie reprezentowa³o nasz¹
gminê w powiatowych elimina-
cjach XVI Podkarpackiej Olim-
piady Tenisa Sto³owego.

Rywalizacjê w grupie wiekowej
do lat 13, która by³a najbardziej

XVI PODKARPACKA OLIMPIADA
TENISA STOŁOWEGO
Kategoria do lat 13 – dziewczęta
1. Karolina Gdowik – SP Krzywa
2. Kinga Bielarska – SP Krzywa
3. Marcelina Kolbusz – SP Nr 2 Sędziszów Młp.
Kategoria do lat 13 – chłopcy
1. Michał Rogala – SP Krzywa
2. Wojciech Wszołek – SP Wolica Piaskowa
3. Rafał Jasiński – SP Krzywa
Kategoria od lat 14-16 – dziewczęta
1. Katarzyna Przydział – Gimnazjum Czarna Sędz.
2. Anna Sado – Gimnazjum Czarna Sędz.
3. Natalia Pałka – Gimnazjum Sędziszów Młp.
Kategoria od 14-16 lat – chłopcy
1. Dawid Zawiślak – Gimnazjum Zagorzyce Górne
2. Grzegorz Jarząb – Gimnazjum Zagorzyce Górne
3. Kacper Róg – Gimnazjum Zagorzyce Górne
Kategoria 17-19 lat – kobiety
1. Wioletta Pieprzak – Szkodna
2. Oliwia Kubik – Góra Ropczycka
3. Patrycja Maś – Będziemyśl
Kategoria 17-19 lat – mężczyźni
1. Damian Bykowski – Zagorzyce
2. Hubert Róg – Zagorzyce
3. Bartłomiej Kopala – ZST Sędziszów Młp.
Kategoria 20-39 lat – kobiety
1. Marzena Skarbek-Świstak – Wolica Piaskowa
2. Renata Skomra – Krzywa
3. Małgorzata Sędłak – Czarna Sędz.

Kategoria 20-39 lat – mężczyźni
1. Grzegorz Mucha – Zagorzyce
2. Aleksander Zawiślak – Zagorzyce
3. Elpidiusz Wszołek – Góra Ropczycka
Kategoria 40 lat i powyżej – mężczyźni
1. Andrzej Szczypek – Sędziszów Młp.
2. Stanisław Wszołek – Sędziszów Młp.
3. Paweł Raś – Wolica Piaskowa
Kategoria 40 lat i powyżej – kobiety
1. Elżbieta Sołtys – Borek Wielki
2. Agnieszka Delikat – Sędziszów Młp.
3. Agata Wąsowska – Sędziszów Młp.
Kategoria osób niepełnosprawnych – dziewczęta
1. Janina Czaja – ŚDS w Sędziszowie Młp.
2. Aneta Koza – ŚDS w Sędziszowie Młp.
3. Małgorzata Wszołek – Sędziszów Młp.
Kategoria osób niepełnosprawnych – chłopcy
1. Mariusz Placek – Borek Wielki
2. Grzegorz Pichla – ŚDS w Sędziszowie Młp.
3. Daniel Ostrowski – ŚDS w Sędziszowie Młp.

V TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO STRAŻAKÓW OSP
Kategoria 17-39 lat
1. Krystian Kipa – OSP Zagorzyce Górne
2. Bartłomiej Jarząb – OSP Zagorzyce Dolne
3. Rafał Ziajor – OSP Góra Ropczycka
Kategoria 40 lat i powyżej
1. Janusz Jakubik – OSP Ruda
2. Marian Kujda – OSP Krzywa
3. Piotr Olszowy – OSP Ruda

Wyniki w poszczególnych turniejach i kategoriach:

XVI Olimpiada Tenisa Stołowego

V Turniej Strażaków OSP
W hali sportowej przy sędzi-
szowskim gimnazjum w sobo-
tę i niedzielę 14-15 marca
2015 r. rozegrano XVI Olimpia-
dę Tenisa Stołowego oraz
V Turniej Strażaków OSP, oba
turnieje o Puchar Burmistrza
Sędziszowa Młp.

liczna (95 uczestników) oraz
kategoriê osób niepe³nospraw-
nych przeprowadzono w sobo-
tê 14 marca br. a pozosta³e oraz
wspó³zawodnictwo stra¿aków
w niedzielê 15 marca br.

W rywalizacji szkó³ podstawo-
wych rewelacyjnie zaprezentowali
siê uczniowie z SP Krzywa, którzy
zajêli cztery z szeœciu miejsc na po-
dium, natomiast w kategorii gim-
nazjów bezkonkurencyjne okaza-

³y siê uczennice z Czarnej Sêdzi-
szowskiej – dwa pierwsze miejsca
na podium, a uczniowie z Zago-
rzyc Górnych ca³kowicie zdomino-
wali zawody w tym przedziale wie-
kowym zajmuj¹c ca³e podium.
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W turnieju udzia³ wziê³o a¿ 219
zawodników, rywalizacja prowa-
dzona by³a w czterech katego-
riach, a najliczniej – 86 uczestni-
ków, obsadzona by³a grupa C
juniorów ur. 2002-2006.

Bardzo dobrze w Turnieju za-
prezentowali siê zawodniczy TSz
Skoczek: Rafa³ Mytych zwyciê¿y³
w kat. B, a Antoni Kozak w kat.
C, Pawe³ G³uch by³ II w kat. B,
zaœ szóste miejsca zajêli Wikto-
ria Mytych w kat. C oraz Karol
Rzeszuto w kat. D.

Ca³y Turniej obserwowa³ Bur-
mistrz Sêdziszowa M³p. Bogu-
s³aw Kmieæ, a na zakoñczenie
dokona³ wrêczenia pucharów
i nagród dla zwyciêzców. Sêdzi¹
g³ównym zawodów by³ Pan Ma-
rian Bysiewicz z Rzeszowa. Szcze-
gó³owe wyniki turnieju znajduj¹
siê na stronie www.chessarbi-
ter.com pod dat¹ 21.03.

V Ogólnopolski Turniej Szachowy
o Puchar Burmistrza Sędziszowa Młp.

W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:

Grupa A Seniorzy – 67 zawodników

1. Krzysztof Pulik – LKS Parnas Stara Wieś – 7.0 pkt

2. Bogdan Czernicka – TKKF Drogowiec Kraków – 7.0 pkt

3. Igor Smolkov – Lwów – 7.0 pkt

4. Ihor Nester – Lwów – 7.0 pkt

5. Marian Lorenc – KKSz Urania Krosno – 6.5 pkt

6. Przemysław Szeląg – MKS Polonia Przemyśl – 6.5 pkt

Grupa B Jun. ur. 1997-2001 – 31 zawodników

1. Rafał Mytych – TSz Skoczek Sędziszów Młp. – 8.0 pkt

2. Paweł Głuch – TSz Skoczek Sędziszów Młp. – 7.0 pkt

3. Kacper Kłok – Stalowa Wola – 6.5 pkt

4. Patrycja Miąsik – RzKSz Rzeszów – 6.5 pkt

5. Krystian Piersiak – WKS Górnowa Górno – 6.0 pkt

6. Krzysztof Socha – MZKS Unia Nowa Sarzyna – 5.5 pkt.

Grupa C Jun ur. 2002-2006 – 75 zawodników

1. Antoni Kozak – TSz Skoczek Sędziszów Młp. – 8.5 pkt

2. Bartosz Dźwierzyński – KSz Gambit Przeworsk – 7.7 pkt

3. Jakub Stępniowski – UKS SP 1 Leżajsk – 7.5 pkt

4. Filip Ochał – Mielec – 7.0 pkt

5. Bartłomiej Brzozowski – MZKS Unia N. Sarzyna – 7.0 pkt

6. Wiktoria Mytych – TSz Skoczek Sędziszów Młp. – 6.5 pkt

Grupa D Jun ur. 2007 i mł. – 35 zawodników

1. Mateusz Kusiak – RzKSz Rzeszów – 8.5 pkt

2. Przemysław Golik – MZKS Unia N. Sarzyna – 7,7 pkt

3. Michał Guzik – KKSz Urania Krosno – 7.5 pkt

4. Liliana Krzanowska – RzKSz Rzeszów – 6.5 pkt

5. Izabela Tokarz – Leżajski Klub Szachowy MCK – 6.0 pkt

6. Karol Rzeszuto – TSz Skoczek Sędziszów Młp. – 6.0 pkt

V Ogólnopolski Turniej Sza-
chowy o Puchar Burmistrza
Sędziszowa Młp. rozegrany
w sobotę 21 marca br. w hali
sportowej przy sędziszow-
skim gimnazjum, zakończył
się tak jak poprzednie, bardzo
dużym sukcesem sportowym
i organizacyjnym Towarzy-
stwa Szachowego „Skoczek”
z Sędziszowa Młp.

Otrzymali je: Adam Stefañski,
Antoni Kozak, Patrycja Starzec,
Klaudia Starzec, Pawe³ G³uch,
Wiktoria Mytych, Rafa³ Mytych
i Maciej Walczyk. Trenerem,
a jednoczeœnie Prezesem TSz
„Skoczek” jest Pan Robert Ste-
fañski. Wrêczenia nagród doko-
nali Burmistrz Bogus³aw Kmieæ
oraz przewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej Jerzy Kieba³a w Urzêdzie
Miejskim w dn. 27 lutego 2015 r.

Szachiści „Skoczka” nagrodzeni za awans
Burmistrz Sędziszowa Młp. Bogusław Kmieć przyznał za-
wodnikom drużyny juniorów TSz „Skoczek” nagrody za
awans do II ligi.




