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piewali, tańczyli, dobrze życzyli i śmiecili
słomą na szczęście gospodarzowi. Tradycyjne „Droby” z sędziszowskiego Domu Kultury w na zakończenie „szalonych dni”, we wtorek
9 lutego br., odwiedziły Urząd Miejski i burmistrza Bogusława Kmiecia.
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lutego br. po raz pierwszy obradowała Społeczna Rada Konsultacyjna powołana
przez burmistrza Sędziszowa Małopolskiego
Bogusława Kmiecia. Opinie i porady przedstawicieli lokalnych firm, rolnictwa, kultury, sportu, zdrowia będą wspierały działania samorządu sędziszowskiego w celu rozwoju gminy.
Do działalności w Społecznej Radzie
Konsultacyjnej burmistrz Kmieć zaprosił: Ryszarda Łęgiewicza, wiceprezesa Hispano-Suiza
Polska Sp. z o.o.; Marka Bujnego, wiceprezesa
zarządu Ultratech Sp. z o.o.; Zbigniewa Szeligę,
właściciela Extrans; Adama Sikorskiego, prezesa zarządu PZL Sędziszów Sp. z o.o.; Krzysztofa Maciołka, prezesa MK Piekarnia Sp. z o.o.;
Zdzisława Pupę, senatora RP; Kazimierza Moskala, posła na Sejm RP; Mirosława Leśniewskiego, dyrektora ZOZ w Ropczycach; Marka
Ziembę, prezesa MLKS Lechia Sędziszów Młp.;
Marka Flisa, prezesa zarządu Stowarzyszenia
Inicjatyw Niezależnych „Galicja”; urzędującego
prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Sędzi-
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szowskiej; Krystynę Szczerbiak ze Stowarzyszenia Folklorystycznego ROCHY; Krzysztofa
Dziubę, członka Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej; Mariusza Totona, członka
Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej;
Jacka Magdonia, radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego; Marka Krystka, architekta; Leszka Marcińca, rolnika; Dawida Szparę,
reżysera filmowego; Łukasza Różańskiego,
boksera zawodowego. Nie jest to jednak grono
pełne, ponieważ w przyszłości dołączy do niego m.in. przewodniczący Młodzieżowej Rady
Miejskiej, a także przedstawiciele innych grup
społecznych gminy.
- To historyczne posiedzenie, ponieważ takie gremium dotychczas nie funkcjonowało w naszym mieście - mówił burmistrz
Bogusław Kmieć otwierając pierwsze spotkanie członków Społecznej Rady Konsultacyjnej. - Celem działalności Rady jest m.in. promowanie naszych terenów inwestycyjnych,
poruszanie kwestii związanych ze szpitalem,

sprawami kulturalno-społecznymi i przestrzenią architektoniczną, poprawą sytuacji
rolników.
W trakcie pierwszego posiedzenia
wybrano przewodniczącego, którym został Marek Bujny, wiceprezes Ultratech, od
urodzenia związany z Sędziszowem Małopolskim. Natomiast wiceprzewodniczącym
został wybrany Marek Krystek, architekt
mieszkający i pracujący w Sędziszowie od 20
lat. – Jesteśmy pionierami, więc nie należy też
spodziewać się jakiś spektakularnych sukcesów. Naszym celem jest doradzanie i wspieranie działań samorządu, a wszystko po to, by
iść w kierunkach dobrych dla społeczności tej
gminy, żeby w efekcie żyło się tu lepiej – tłumaczył podczas briefingu prasowego Marek
Bujny, nowo wybrany przewodniczący SRK.
Posiedzenia Rady będą odbywały się
nie rzadziej niż raz na kwartał, a spotkania
będą miały charakter konsultacyjny.
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możliwościach związanych z dofinansowaniem działalności gospodarczej w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020. O ofercie Rzeszowskiej

O

Agencji Rozwoju Regionalnego w zakresie
przygotowania projektów w ramach dostępnych programów. O funduszach pożyczkowych, którymi RARR zarządza, a także
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stycznia 2016 roku na sędziszowskim kirkucie liczna grupa Żydów,
reprezentantów władz kościelnych i świeckich, okoliczni mieszkańcy oraz młodzież
uczestniczyli w VIII obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu, w tym roku zorganizowanych po raz pierwszy również w
Sędziszowie Młp.
Uroczystości rozpoczęła ekumeniczna
modlitwa na sędziszowskim kirkucie (cmentarzu żydowskim) poprowadzona przez rabina specjalnie przybyłego z Krakowa i dziekana sędziszowskiego ks. Krzysztofa Gaca.
Piękne przemówienie wygłosiła wicestarosta
powiatu ropczycko-sędziszowskiego Bernadeta Frysztak, refleksjami dzielił się też zastępca burmistrza Sędziszowa Młp. Wiesław
Wojdon. Obecny był również radny powiatu
Piotr Kapusta. Tę część obchodów kończyło
złożenie wieńców i kwiatów przed pomnikiem upamiętniającym niemiecki mord na
Żydach w 1942r. oraz zapalenie ogni pamięci.
Delegacja Zespołu Szkół Technicznych zapa-
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liła stosowny znicz, również wiele uczniów
dołożyło swoje własne światła.
Dalsze części obchodów trwały w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Młp.. Przybyłych na uroczystość witali:
gospodarz miasta burmistrz Sędziszowa Młp.
Bogusław Kmieć i organizator uroczystości
prezes Fundacji AntySchematy2 Tomasz Kocur- Malec. Przedstawił on film dokumentalny o rodzinie Klejmanów z Sędziszowa Młp.
„My jesteśmy stąd” uzupełniony zarysem
tragedii sędziszowskich Żydów w czasie II
wojny światowej. Kolejną mówczynią była
pani Ewa Koper z Muzeum – Miejsca Pamięci w Bełżcu (Uniwersytet Rzeszowski),
która przedstawiła bardzo ciekawy materiał
o obozie zagłady w Bełżcu. Władze Sędziszowa Młp. uhonorowały przybyłych gości
okolicznościowymi upominkami, a ocalała
z holokaustu, pochodząca z Przybyszówki,
opowiadała dzieje swojej rodziny. Mówiła
o gnębionym przez niemieckich nazistów
narodzie. Wiele słów padło o tym, jak wyglądało jej życie po wojnie. Zakończyła reflek-

możliwościach korzystania z tego typu dofinansowania, rozpoczęcia lub kontynuowania działalności gospodarczej. O tym wszystkim dowiedzieć się mogli przedsiębiorcy
z naszej gminy, zaproszeni przez burmistrza
Sędziszowa Młp. Bogusława Kmiecia, którzy
5 lutego br. przyszli na spotkanie z prezesem
RARR Januszem Fudałą oraz pracownikami
Agencji.

sją, że należy z optymizmem patrzeć w przyszłość w duchu tolerancji i poszanowania
każdego człowieka. Młodzież ZST, Liceum
z Sędziszowa, gimnazjaliści z Iwierzyc, licznie zgromadzeni goście, przeżyli niezapomnianą lekcję historii.
Jan Flisak
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o 4 kwietnia 2016 r. można zgłaszać projekty loga oraz propozycje hasła, które
mogłyby promować miasto i gminę Sędziszów
Małopolski. W konkursie organizowanym
przez Gminę Sędziszów Młp. główna nagrodą
jest 2 tys. zł brutto.
Konkurs na hasło i logo promujące
miasto i gminę Sędziszów Młp. jest otwarty.
Może w nim wziąć udział każda pełnoletnia
osoba prywatna lub osoba prawna, projekt
może mieć jednego autora lub kilku. Najważniejsze jednak, by była to praca w pełni własna i samodzielna, nigdzie wcześniej
niepublikowana. Hasło logo mają stanowić
spójną całość, powinny też budzić pozytywne skojarzenia z Sędziszowem, określać
jego charakter i specyfikacje. Hasło i logo
będą promować nasze miasto i gminę m.in.
na plakatach, banerach, ulotkach, folderach, w Internecie, w materiałach elektronicznych.
Osoby, które zechcą wziąć udział
w konkursie zobowiązane są do przedstawienia pracy zarówno w formie wydruku, jak
i w wersji elektronicznej zapisanej na płycie

CD. Do zgłoszenia należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy,
a także oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem konkursu oraz, że jest autorem
nadesłanej pracy i w przypadku zwycięstwa
zgadza się na przeniesienie praw autorskich
do pracy na rzecz Gminy Sędziszów Młp.
Należy również dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wszystkie
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d 16 lutego br. zupełnie za darmo można
dojeżdżać z Sędziszowa Młp. na basen w Ropczycach. W każdy wtorek i piątek
główną ulicą miasta przejeżdża autobus,
który zawozi wszystkich chętnych, którzy
chcą korzystać z ropczyckiej pływalni, ale
nie mają jak tam dojechać. Kurs jest bez-

płatny, na miejscu wystarczy kupić bilet wejściowy. Autobus zatrzymuje się w czterech
miejscach w Sędziszowie Młp. Promocja
realizowana jest dzięki współpracy Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji oraz
sędziszowskiego samorządu i potrwa do połowy maja br.

formularze oraz regulamin znajdują się na
stronie internetowej www.sedziszow-mlp.pl
Prace można nadsyłać do 4 kwietnia
br. do godz. 15.00 na adres Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, ul. Rynek 1, 39-120
Sędziszów Młp. Zwycięską pracę wybierze
komisja powołana przez burmistrza Sędziszowa Młp., a wyniki zostaną ogłoszone do
15 kwietnia br.

Harmonogram kursów bezpłatnego autobusu:
godz. 17.30 – przystanek przy ul. Grunwaldzkiej
godz. 17.35 – przystanek przy ul. Piłsudskiego
godz. 17.40 - Rynek – przed Ratuszem
godz. 17.45 – przystanek przy ul. Wesołej
Powrót o godz. 19.20 – wyjazd sprzed basenu
w Ropczycach.
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urmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć zachęca mieszkańców do
korzystania z darmowego Wi-Fi działającego
w najbliższej okolicy Ratusza. Wystarczy zalogować się do sieci funkcjonującej pod nazwą
„Darmowy Rynek”.
Bezpłatny dostęp do Internetu dla osób
przebywających w okolicy Rynku zaproponował władzom samorządowym Sędziszowa
Młp. jeden z operatorów działających na tym
terenie. Jest to oferta w ramach działalności
tego operatora, więc całkowicie darmowa,
zarówno dla korzystających, jak i dla Gminy.
Jak to działa? Wystarczy otworzyć
w telefonie dostęp do Wi-Fi, wybrać „Darmowy Rynek” i podać swój numer. Po chwili
otrzymujemy smsem kod, który pozwoli się
zalogować. Obecnie dostępny pakiet do wykorzystania będzie to 50 Mb przy prędkości
256 kb/s, ale docelowo będzie ona zwiększana
do 512 kb/s.
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ogromnym zainteresowaniem mieszkańców gminy spotkała się możliwość dofinansowania do montażu instalacji odnawialnych źródeł energii, szczególnie paneli fotowoltaicznych. W spotkaniu, które odbyło się 11
lutego br. w sali widowiskowej sędziszowskiego
Domu Kultury, uczestniczyło kilkaset osób. Rozwiązanie jest tym bardziej atrakcyjne, że można
liczyć na dofinansowanie nawet do 85% kosztów
kwalifikowalnych przy minimalnym wkładzie
własnym 15%. Chętni mieszkańcy gminy zainteresowani montażem instalacji fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej
mogą składać ankiety do 29 lutego br.
Informacji o możliwościach i zaletach
Odnawialnych Źródeł Energii mieszkańcom naszej gminy udzielali specjaliści w tej
dziedzinie z Podkarpackiego Stowarzyszenia
Eko-Karpatia. Tworzy je grupa osób zainteresowanych wdrażaniem odnawialnych źródeł
energii w Polsce. To organizacja podejmująca
działania na rzecz ukształtowania odpowiednich ram prawnych, pozwalających na rozwój
i funkcjonowanie energetyki obywatelskiej,
a w szczególności fotowoltaiki. Członkami stowarzyszenia są osoby profesjonalnie związane
z branżą energetyki rozproszonej: prawnicy,
ekonomiści, inżynierowie, trenerzy edukacji
ekologicznej, wolontariusze. Spotkanie prowadzili Bogdan Reguła, prezes zarządu stowarzyszenia, oraz Robert Antosz, członek zarządu.
Gmina Sędziszów Małopolski przystą-

piła do opracowania Programu Ograniczenia
Niskiej Emisji, którego celem jest stworzenie
na terenie gminy możliwości rozwoju OZE
(Odnawialnych Źródeł Energii), modernizacja energetyczna budynków, poprawa jakości
powietrza, ograniczenie emisji CO2 i innych
działań zaplanowanych do realizacji. Przyjęty
dokument jest również podstawą do wystąpienia o zewnętrzne środki finansowe na zadania
inwestycyjne z tego zakresu m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Inwestycje mogą być realizowane w formie „projektów parasolowych”, w tego typu
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rwają kolejne spotkania sprawozdawczo-wyborcze gminnych jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych, w trakcie których wybierane są nowe zarządy.
OSP Klęczany
Prezes – Tomasz Gwizdak
V-ce Prezes/Naczelnik – Ryszard Szozda
V-ce Prezes – Piotr Kopala
Z-ca Naczelnika – Robert Szozda
Sekretarz – Łukasz Pomianek
Skarbnik – Paweł Fugas
Kronikarz – Łukasz Gwizdak
OSP Borek Wielki
Prezes – Ryszard Przypek
V-ce Prezes/Naczelnik – Sławomir Bartkowicz
V-ce Prezes – Tomasz Felon
Z-ca Naczelnika – Paweł Maciejko
Sekretarz – Marek Kuroń
Skarbnik – Krzysztof Bochenek
Gospodarz – Józef Marcinek
Kronikarz – Marek Bochenek
OSP Kawęczyn Sędziszowski
Prezes – Łukasz Feret
V-ce Prezes/Naczelnik – Krzysztof Baran
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V-ce Prezes – Zygmunt Daniel
Z-ca Naczelnika – Bogusław Kocur
Sekretarz – Artur Krzywdzik
Skarbnik – Tomasz Niewiadomski
Członek Zarządu – Zbigniew Krzywdzik
OSP Zagorzyce Górne
Prezes – Bolesław Pazdan
V-ce Prezes/Naczelnik – Janusz Ochał
V-ce Prezes – Józef Kujda
Z-ca Naczelnika – Grzegorz Darłak
Sekretarz/Kronikarz – Zofia Pawlaczyk
Skarbnik – Franciszek Kostka
Gospodarz – Adam Kubik
Członek Zarządu – Józef Walczyk
OSP Czarna Sędziszowska
Prezes – Piotr Przydział
V-ce Prezes/Naczelnik – Wiesław Przydział
V-ce Prezes – Robert Szybisty
Z-ca Naczelnika – Robert Sędłak
Sekretarz – Kamil Siwiec
Skarbnik – Stanisław Majka
Gospodarz – Jerzy Pipała
Członek Zarządu – Stanisław Gniewek

projektach beneficjent przygotowuje, zleca i koordynuje wykonanie mikroinstalacji
OZE, z których korzystać będą gospodarstwa domowe z terenu danej gminy. Energia
wytworzona w mikroinstalacji powinna być
zużywana na własne potrzeby gospodarstw
domowych, a tylko jej niewykorzystana część
może być wprowadzona do sieci elektroenergetycznej. Ostatecznymi odbiorcami projektu
mogą być osoby fizyczne.
Burmistrz Sędziszowa Młp. przypomina, że cały czas można też wypełniać ankietę,
która pozwoli określić poziom zainteresowania mieszkańców gminy realizacją inwestycji z zakresu rozwoju Odnawialnych Źródeł
Energii. Wypełnioną ankietę oraz deklarację
należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Małopolskim
(Ratusz, pok. nr 9). Wspomniane dokumenty
są dostępne na stronie www.sedziszow-mlp.
pl w zakładce Odnawialne Źródła Energii.

OSP Zagorzyce Dolne
Prezes – Franciszek Bochnak
V-ce Prezes/Naczelnik – Robert Ochał
V-ce Prezes – Stanisław Kozek
V-ce Prezes – Wiesław Niemiec
Z-ca Naczelnika – Jan Jarząb
Sekretarz – Czesław Róg
Skarbnik – Andrzej Toton
Gospodarz – Bolesław Róg
Kronikarz - Jan Toton
OSP Góra Ropczycka
Prezes – Marek walczyk
V-ce Prezes/Naczelnik – Krzysztof Wrona
V-ce Prezes – Krzysztof Zieliński
Z-ca Naczelnika – Andrzej Szpara
Sekretarz – Krzysztof Szpara
Skarbnik – Grzegorz Walczyk
Gospodarz – Tadeusz Gil
Kronikarz – Tomasz Zub
Członek Zarządu – Józef Wozowicz
OSP Szkodna
Prezes – Jan Ziajor
V-ce Prezes/Naczelnik – Andrzej Czaja
V-ce Prezes – Józef Drozd
Z-ca Naczelnika – Roman Szpara
Sekretarz – Franciszek Dutka
Skarbnik – Stanisław Drozd
Gospodarz – Krzysztof Szpara
Członek Zarządu – Jerzy Ochał
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urmistrz Bogusław Kmieć zadbał o to, by
w Tłusty Czwartek tradycji stało się zadość. Wczesnym popołudniem 4 lutego br. na
ulicach Sędziszowa częstował napotkanych
mieszkańców słodkimi pączkami.
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ała lekcja demokracji – tak wyglądało spotkanie burmistrza Sędziszowa Małopolskiego Bogusława Kmiecia
z uczniami Szkoły Podstawowej w Borku
Wielki, które odbyło się 3 lutego br. Dzieci dowiedziały się, na czym polega praca
samorządu, jakie decyzje podejmuje burmistrz i radni, burmistrz sprawdzał tez ich
wiedzę na temat ich miejscowości i całej
gminy. Za prawidłowe odpowiedzi przygotował drobne upominki – gadżety promocyjne gminy.
Spotkanie w szkole w Borku Wielkim było pierwszym z całego cyklu odwiedzin, jakie planuje burmistrz. W kolejnych
tygodniach chce odwiedzać wszystkie szkoły
w gminie. Ma to być okazja do rozmowy z
uczniami na temat samorządu, działalności gminy i planów inwestycyjnych, m.in.
w odwiedzanych miejscowościach. Burmistrz
Kmieć opowiadał dzieciom o zasadach funkcjonowania gminy, przybliżał sposób działania urzędu, który sprawuje, a także Rady
Miejskiej. Zadawał też pytania związane
z naszą Gminą i nagradzał najlepiej odpowiadających.
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ięknymi strofami i wzruszającymi
dźwiękami rozbrzmiewał 14 lutego br.
Klasztor OO. Kapucynów. Tuż po południu
wystąpili tu laureaci jubileuszowego XXV
Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej.
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lutego br. gościła w Sędziszowie Młp. delegacja Żmerynki z Ukrainy, na czele z Wiceprezydentem tego miasta Oleksandrem Pivniukiem, a celem tego spotkania było opracowanie
projektu umowy partnerskiej, która na mocy
uchwały Rady Miejskiej ma być zawarta pomiędzy Gminą Sędziszów Młp. a Miastem Żmerynka.
Poza częścią roboczą wizyty goście zwiedzali sę-

dziszowskie gimnazjum, park w Górze Ropczyckiej oraz klasztor OO. Kapucynów.
W październiku 2015 r. władze miasta Żmerynki i burmistrz Anatol Kusznir,
który ponownie zwyciężył w wyborach samorządowych na stanowisko Przewodniczącego Rady Miasta, zwrócili się do władz
miasta Sędziszów Małopolski z propozycją

o zawarcie współpracy międzynarodowej.
Miasto z głębokimi kresowymi tradycjami, którym bez wątpienia jest podolska
Żmerynka. Na pewno jest to miejsce warte odwiedzenia, tak samo, jak pobliski Bar,
Winnica, Brahiłów, Tulczyn i położone 100
kilometrów na południe Kamieniec Podolski i Chocim.
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entralne i Wschodnie Podole zawsze było
i pozostaje swoistą enklawą polskości. Nie
zdołały go złamać ani represje caratu po insurekcji kościuszkowskiej, ani zesłania na Sybir po powstaniu styczniowym, wówczas polscy ziemianie
na Podolu przymusem byli pozbawiani mienia.
Ci co się opierali, płacili „podatek z Polaka”
w wymiarze 10 proc. od dochodu, wyłącznie za
to, że mieli polskie nazwiska i chodzili do kościoła katolickiego.
Po przewrocie bolszewickim w 1917 r.
emisariusze Lenina przeprowadzili na Podolu wywrotową działalność, burząc ludność do
palenia polskich „białych dworków” i niszczenia kościołów. Ale nie zważając nawet na
Wielki Głód w latach 1932-33, który zabrał
życie około 200 tys. zagłodzonych Polaków,
oraz represje NKWD w ramach „operacji
polskiej” (do 200 tys. zakatowanych w więzieniach i tyle samo wywiezionych w wagonach
bydlęcych do Kazachstanu), polska kultura
i tradycje odradzają się dziś w tym regionie
z nową siłą. Mówienie po polsku już nie jest
zakazane, a przyznawanie do polskiego pochodzenia jest honorem, a nie zagrożeniem
bycia zwolnionym z pracy lub narażeniu się
specjalnemu nadzorowi ze strony KGB.
Każda podolska wioska lub miasteczko
za zakurzonymi uliczkami na bezdrożach,
przy których stoją niekiedy walące się domy,
chowa bardzo ciekawą i zarazem fascynującą
historię. W opowieści o jednej z nich – Żmeryńce niedaleko Winnicy, można odnaleźć
analogie z innymi miejscowościami na terenie Wschodniego i Centralnego Podola, które wskutek okupacji przez Rosję w 1772 roku,
ostatecznie zatwierdzonej 23 lata później,
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oderwano od historycznej ojczyzny - I Rzeczypospolitej Polskiej. Granice się przesunęły, ale Polacy na Podolu pozostali, pielęgnując
pamięć o bohaterskiej historii Kresów w swoich rodzinnych miejscowościach...
Kolejowe początki rozwoju
Zmierzynka – tak nazywała się wioska,
która dała początek znanemu na cały były
ZSRS miasteczku. Zruszczenie starych nazw
– to ogólnie stosowana praktyka w czasach
pierwszej rosyjskiej okupacji na Podolu. Tak
Płoskirów został Proskirowem (proskurka –
opłatek z ros.), a Zmierzynka, znajdująca się
przed rozbiorami na pograniczu województwa bracławskiego – Żmerinką (:Жмеринка
— рос.).
Do czasów rozbudowy linii kolejowych
w Jugo-Zapadnym Kraju – tak Rosjanie nazwali tereny zagrabionych województw podolskiego, kijowskiego, wołyńskiego i bracławskiego, Wielka i Mała Zmierzynki byli
niewielkimi wsiami, należącymi do dóbr
Polaków hr. Potockich, Świejkowskich i Głowackich.
W drugiej połowie XIX wieku wraz
z początkiem budowy linii kolejowej Kijów-Bałta powstał węzeł kolejowy Żmerynka,
który szybko zdobył status jednego z najważniejszych w południowo-zachodniej części
imperium rosyjskiego. Przez Żmerynkę przebiegała linia kolejowa do Wołoczysk na granicy z Austro-Węgrami i do Mohylewa Podolskiego na granicy z Rumunią. Pod koniec
XIX wieku w związku z budową kolejnych
linii kolejowych przez Żmerynkę powstało
zapotrzebowanie w nowoczesnej stacji kolejowej, który w latach 1899-1904 zaprojekto-

wał i wybudował rosyjski inżynier Żurawski.
Ciekawostką jest, że ten dworzec kolejowy
z lotu ptaka przypomina statek, skierowany
rufą w stronę Czarnego Morza.
W 1891 roku w Żmerynce powstają
liczne zakłady obsługujące pociągi i lokomotywy. Na jednym z takich przedsiębiorstw
pracował, jako inżynier, ojciec Jana Brzechwy
- Aleksander Leśmian.
W 1905 roku Żmerynka ostatecznie
traci status „prowincjalnej wsi” i zostaje miasteczkiem z własnym samorządem miejskim,
na czele którego staje Polak - Karol Wroński.
W 1909 r. w Żmerynce założono kobiece gimnazjum, zarządzane przez Hannę Łukaszewicz. W 1905 r. dwóch żmeryńskich Polaków
– Sadowski i Michalski, mając dość zakazów
kamieniec-podolskiego gubernatora na wybudowanie kościoła katolickiego w swoim mieście, pojechali na audiencję do Petersburga,
żeby spotkać się z imperatorem Mikołajem II.
Po trzymiesięcznej tułacze udało się im trafić
do niego na rozmowę, tuż po tym, jak żona
cesarza urodziła niepełnosprawnego syna
Aleksieja. Żmeryńscy Polacy wymyślili, żeby
zaproponować imperatorowi, że w zamian za
pozwolenie na budowę kościoła nowa parafia
przyjmie na swojego patrona Świętego Aleksego i w tym kościele codziennie będą odprawiane Msze w intencji cesarskiego syna. O dziwo,
imperator Mikołaj II zgodził się!
Kościół Św. Aleksego został konsekrowany przez biskupa kamienieckiego w roku
1912. Do czasów walk bolszewików z religią żmeryńska parafia liczyła ponad 2,5 tys.
wiernych. Ostatnim przedwojennym proboszczem w Żmeryńce był ks. Sadowski, roz-
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strzelany przez NKWD w ramach „operacji
polskiej”...
Jak Żmerynka stolicą została
Po „wiośnie ludów” Żmerynka okazała
się na rozdrożu historii. Z jednej strony ciążyła do cywilizacji zachodu, z drugiej – liczna
wspólnota rosyjsko-prawosławna po cichu
sympatyzowała „białogwardzistom”. W 1919
roku to niewielkie miasteczko, które było bardzo ważnym punktem strategicznym, z punktu widzenia tej samej kolei, zainteresowało
Dyrektoriat Ukraińskiej Republiki Ludowej
i Symon Peltura nawet przez jakiś czas wyznaczał mu rolę stolicy niepodległego państwa ukraińskiego!
Po podpisaniu polsko-ukraińskiego
sojuszu militarnego w kwietniu 1920 r. do
walki z bolszewikiem na Podolu aktywnie
włączyło się Wojsko Polskie. Aczkolwiek jego
dowództwo zainteresowane było wyłącznie
w odsunięciu bolszewików za linię z czasów
rozbiorów z 1772 roku, o tyle Petlura święcie
ufał, że tylko Polacy mogą uratować Ukrainę
przed kolejną rosyjską okupacją.
Pod koniec kwietnia 1920 r. oddziały 6.
Polskiej Armii generała Iwaszkiewicza po raz
pierwszy biorą szturmem Żmerynkę (po raz
drugi Polacy wypędzili bolszewików z tego miasta we wrześniu 1920). Polska kawalerya wkracza na ulice tego miasteczka, radośnie witana
przez miejscową polską ludność. Dwa tygodnie
później Józef Piłsudski w Winnicy, położonej 40
km od Żmerynki, spotkał się z Naczelnym Atamanem Symonem Petlurą, wygłaszając słynne
przemówienie, uwieńczone słowami: „Szczęśliwym będę, kiedy nie ja - mały sługa swego
narodu - ale przedstawiciele sejmu polskiego
i ukraińskiego ustanowią wspólną platformę
porozumienia. W imieniu Polski wznoszę
okrzyk: Niech żyje wolna Ukraina!”.
Losy Kościoła Świętego Aleksego
Wkrótce po zajęciu Kijowa Wojsko Polskie i oddziały Grygorija Omeljanowicza-Pawlenki wycofały się za linię Zbrucza. Żmerynkę
i Podole ponownie zalała fala bolszewickiego
terroru. W 1936 roku kościół Św. Aleksego został zamknięty, szaty liturgiczne i monstrancję
zdążyli schować we własnych domach miejscowi Polacy. Bolszewicy postanowili, by całkowicie pozbawić kościół wyglądu „ośrodka
kultu” i usunąć piękną wieżę, która go wieńczyła. Zniszczyli także figurę Chrystusa. Jak
często zdarzało się na Podolu, podczas tej operacji zginęło siedmioro likwidatorów kościoła (po podobnych działaniach w Brahiłowie
i Czerniowcach kilkoro innych bolszewików
postradało zmysły). Ale czerwoni nie dawali
za wygraną. Zdecydowali by przekształcić kościół w elektrownię. Tylko po pęknięciu jednej
ze ścian, grożącym zawaleniem całej świątyni,
zaprzestali dalszej realizacji tego pomysłu.
W 1941 roku po panicznej ucieczce sowieckich wojsk do Żmerynki wkroczyli naziści. To miasteczko znalazło się w rumuńskiej
strefie okupacji, w tak zwanej Transnistrii. Rumuni pozwolili „dwudziestce” (grupie najaktywniejszych parafian na czele z siostrą Benedyktydą) na powrót księdza. Polacy własnymi
siłami wyremontowali kościół i do 1950 roku
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znów mogli w miarę spokojnie się modlić. Do
Żmerynki z Winnicy i innych miast, znajdujących się na terenie Reichskomisariatu, uciekali także Żydzi, bowiem rumuńskie getta nie
były tak surowe, jak niemieckie. Dużo Żydów
zdołało z nich uciec. W Winnicy była całkiem
inna sytuacja, przez wybudowanie w jej pobliżu kwatery Hitlera Wehrevolf i stacjonowanie
w tym mieście oddziałów generała Własowa.
Po II wojnie światowej odbudowano
obiekty infrastruktury, które zostały zniszczone przez Czerwoną Armię podczas cofania się z Podola. Na terenie niegdyś pięknego parku Potockich w Żmerynce komuniści
urządzili stadion.
W 1952 r. nastąpiła druga fala walki
Sowietów z kościołem. W 1950 r. świątynię
w Żmerynce zamknięto. Ale siła wiary miejscowych Polaków była dużo większa od prób
miejscowych komunistów w pełni zrealizować
plany Kremla. W 1952 r. wskutek aktywnych
zabiegów „dwudziestki” w Moskwie, księża wrócili do Żmerynki. Chociaż większość
sakramentów spowiedzi i komunii musieli
udzielać po kryjomu, to oficjalnie mogli raz na
jakiś czas odprawiać w kościele Mszę (w niektórych innych kościołach władze zezwalały

to robić tylko raz do roku). Od 1952 do 1970
r. miejscową wspólnotą polską opiekowali się
księża Olszewski, Wilk oraz o. Wojciech Darzycki. W 1972 r. proboszczem w Żmerynce
został Bronisław Biernacki, późniejszy biskup
w Odessie. Dzisiaj parafia żmeryńska liczy 600
osób, w większości to Polacy z pochodzenia.
Teraźniejszość
Żmerynka – to przede wszystkim węzeł
kolejowy. Kolej dzieli miasto na trzy oddzielne części połączone mostami i tunelem. Ale
Żmerynka – to także centrum przemysłowe
i handlowe. W maju 2015 roku na centralnym
jego placu umieszczono tablicę upamiętniającą słynnego krajana – Jana Brzechwę. W miejscowej szkole funkcjonuje punkt nauczania
języka polskiego, żmeryńska młodzież aktywnie uczestniczy w patriotycznych imprezach
polskich i otrzymała nagrodę za III miejsce w
Obwodowym Konkursie Recytatorskim Poezji Jana Brzechwy.
W Żmerynce urodził się także Konstantego Chylińskiego, kawaler Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia
Polski za wybitne zasługi dla państwa, podsekretarz stanu w resorcie wyznań religijnych
i oświecenia publicznego II RP.
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stycznia br. w Domu Ludowym w Będziemyślu dzieci z miejscowej
szkoły podstawowej zaprezentowały jasełka. Starsze dzieci zaprezentowały się w teatrze cieni, uczniowie klas początkowych zademonstrowały
taniec aniołów i tanie pasterzy, a w scenie z trzema królami prezentowali się
dorośli. W drugiej części dzieci zaprezentowały program artystyczny z okazji
Dnia Babci i Dziadka.

W

ostatni dzień stycznia w Domu Ludowym w Czarnej Sędziszowskiej
odbyło się spotkanie zorganizowane przez księdza proboszcza
Edwarda Brzanę, dyrektora Gimnazjum Andrzeja Świerada oraz Szkolne
Koło Caritas. Jego uczestnicy podziwiali występ uczniów inscenizujący walkę dobra ze złem w otaczającym nas świecie. Gości zachwycała wspaniała
scenografia z widocznym mottem: „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, a wiele
radości sprawiło wspólne kolędowanie i zabawa „Jaka to kolęda?”.
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ogłoszonym przez Parafię pw. NNMP w Sędziszowie Młp.
konkursie na najlepsze przebranie na tegoroczny Orszak
Trzech Króli zwyciężyli wszyscy, którzy nadesłali zdjęcia. Decyzja była bardzo trudna, ponieważ przygotowane stroje były
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tak wspaniałe. Dlatego nie wybrano jednej osoby, lecz wszyscy
uczestnicy zostali nagrodzeni. Dzieci otrzymały bony zakupowe
do sklepu z zabawkami. Prezentujemy kilka zdjęć nadesłanych
na konkurs.
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Obywatelskie ujęcie nietrzeźwego kierującego

P

onad
trzy
promile
alkoholu
w organizmie miał 34-letni mężczyzna,
który wsiadł za kierownicę opla corsy. Nietrzeźwy kierowca został zauważony przez świadków.
Kobiety postanowiły ująć stwarzającego niebezpieczeństwo mężczyznę i przekazać policji.
W 28 stycznia br. po południu dyżurny ropczyckiej policji otrzymał zgłoszenie,
że kierowca opla corsy może znajdować się
pod wpływem alkoholu, wsiadł za kierownicę
i próbuje odjechać. Kierowcę, który wyjechał
na ul. Fabryczną w Sędziszowie Małopolskim,
zauważyły dwie kobiety. Wcześniej widziały
jak mężczyzna wsiada za kierownicę i odjeżdża
sprzed bloku. Był pod wyraźnym wpływem alkoholu. Mężczyzna przejechał kilkanaście metrów i zatrzymał się na poboczu drogi. W tym
momencie podbiegły do niego kobiety żądając
oddania kluczyków od samochodu. Mężczyzna
odmówił wydania kluczyków, jednak kobiety
cały czas prowadziły z nim rozmowę, co umożliwiło jednej z nich w tym czasie wezwać policję. Gdy patrol przyjechał na miejsce, przejął
ujętego mężczyznę. Podczas legitymowania od
kierującego wyczuwalna była silna woń alkoholu. Badanie przeprowadzone przez policjantów
wykazało, że 34-letni mieszkaniec powiatu miał
3,22 promila alkoholu w organizmie.
Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości 34-letniemu mężczyźnie grozi
kara wysokiej grzywny, ograniczenie lub
pozbawienie wolności do 2 lat, a także zakaz
prowadzenia pojazdów.
19-latek cieszył się prawem jazdy 3 miesiące

19

-letni mieszkaniec gminy Sędziszów
Małopolski stracił prawo jazdy. Ropczyccy policjanci zatrzymali mu uprawnienia za
przekroczenie dozwolonej prędkości. W terenie
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Zespole Szkół Technicznych im. Prof.
Karola Olszewskiego 9 lutego 2016r.
odbył się I Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski
dla gimnazjalistów pod patronatem Starosty
Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Hasło
przewodnie konkursu – „Karnawałowa fryzura z kolorowymi akcentami”.
Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski
rozpoczął dyrektor szkoły Grzegorz Patro witając uczestników i przybyłych gości oraz władze powiatu, które reprezentowała wicestarosta
Bernadeta Frysztak. W konkursie uczestniczyło
7 reprezentantów z czterech szkół gimnazjalnych powiatu ropczycko-sędziszowskiego: Zespół Szkół w Małej, Publicznego Gimnazjum
w Ostrowie, Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół
nr 1 w Ropczycach, Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Iwierzycach, Publiczne Gimnazjum im. ks.
Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim.
Szkoły gimnazjalne reprezentowały uczennice:
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zabudowanym jechał 102 km/h. Młody kierowca cieszył się prawem jazdy tylko 3 miesiące.
2 lutego br. ropczyccy policjanci prowadzili kontrole prędkości w Kozodrzy. Około
godz. 16 funkcjonariusze zmierzyli prędkość
kierowcy volkswagena. Pomiar wykazał prędkość 102 km/h. Samochodem kierował 19-latek, był trzeźwy. Za przekroczenie dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym
o 52 km/h młody kierowca stracił prawo jazdy,
a okazało się, że miał je niewiele ponad 3 miesiące. Został także ukarany mandatem.
Przypominamy, że od 18 maja 2015 roku
obowiązują nowe przepisy, zaostrzające sankcje
wobec kierujących pojazdami, którzy popełnią
najcięższe z naruszeń w ruchu drogowym.
Podsumowanie policyjnych działań

S

tan trzeźwości 643 kierujących przebadali 7 lutego br. ropczyccy policjanci w ramach
„Trzeźwego poranka”. Działania prowadzone
były w godz. 4-10 na terenie całego Podkarpacia.
Wszyscy przebadani na terenie powiatu ropczycko - sędziszowskim byli trzeźwi. Natomiast
jednego kierującego pod wpływem alkoholu
ujawnili policjanci w trakcie piątkowych działań
„Alkohol i Działania”, które prowadzone były na
terenie całego powiatu. Spośród 53 kierujących,
których poddano badaniu na stan trzeźwości,
mieszkaniec gminy Ostrów odpowie za kierowanie motocyklem w stanie nietrzeźwości.
U 33-letniego kierowcy badanie wykazało 0,74
promila alkoholu.
Policjanci tworzą mapę zagrożeń dla powiatu

N

a terenie całego kraju policja rozpoczęła cykl szerokich konsultacji społecznych, związanych z tworzeniem „Krajowej Mapy
zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”. Ma ona być
narzędziem służącym określaniu poziomu zagrożenia oraz wymianie informacji o zagrożeniach
dotykających daną społeczność. Każdy obywatel
może mieć wpływ na jej ostateczny kształt.
Aleksandra Szpara, Adrianna Rataj, Gabriela
Budzik, Alicja Pociask, Kinga Klimek, Justyna
Pyc. Fryzury były wykonywane na modelkach
wcześniej odpowiednio przygotowanych: strój
i makijaż zgodny z tematem konkursu.
Jury pod przewodnictwem dyrektora Grzegorza Patro przyznało:
I miejsce – Gabriela Budzik Zespół Szkół w Małej
II miejsce – Alicja Pociask Publiczne Gimnazjum w Ostrowie
III miejsce – Aleksandra Szpara Gimnazjum
nr 1 w Zespole Szkół w Ropczycach
Starostwo Powiatowe oraz firma HAIR&BEAUTY PROFESJONAL COSMETICS
dla zwycięzców ufundowała nagrody rzeczowe (prostownice, lokówko-suszarke i suszarkę,
kosmetyki pielęgnacyjne), które wicestarosta
i dyrektor szkoły. Wicestarosta wyraziła podziw i uznanie dla uczestników za pomysłowość i oryginalność wykonanych fryzur. Życzyła wszystkim uczestnikom kontynuowania
zainteresowań fryzjerskich, oraz zainteresowania zawodem technik przemysłu mody
Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!
Organizatorami konkursu byli na-

W trakcie konsultacji ropczyccy policjanci rozmawiali z przedstawicielami samorządu,
instytucjami odpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa, organizacjami pozarządowymi
oraz z mieszkańcami powiatu na temat identyfikowanych przez nich zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego. Spotkania
miały na celu stworzenie mapy zagrożeń dla
powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Powstała mapa ma m.in. odzwierciedlać niebezpieczeństwa dostrzeżone oraz prognozowane np.
w związku z organizacją wszelkich wydarzeń.
Szczęśliwy finał poszukiwań

S

zczęśliwie zakończyły się poszukiwania
52-letniego mężczyzny, który 10 lutego
br. wyszedł z domu i nie nawiązał kontaktu z
rodziną. W poszukiwaniach brało udział 16
policjantów i strażacy. W 11 lutego po godz. 12
policjanci zostali poinformowani o zaginięciu
52-letniego mężczyzny. Jak wynikało z informacji przekazanych przez rodzinę, mężczyzna
oświadczył, że wychodzi z domu, mówiąc żeby
go nie szukać, po czym udał się w nieznanym
kierunku. W związku z tym, że mężczyzna zażywa regularnie lekarstwa, a nie można było
z nim nawiązać kontaktu, członkowie rodziny
postanowili zgłosić sprawę policji.
Zaalarmowani o tym fakcie policjanci niezwłocznie rozpoczęli poszukiwania.
Funkcjonariusze zostali skierowani na teren
Ropczyc i w okoliczne miejscowości. Do poszukiwań przystąpiło 16 policjantów, 13 strażaków oraz rodzina mężczyzny.
Policjanci i strażacy sprawdzali pobliskie
drogi i pola. Po około dwóch godzinach policjanci ustalili, że mężczyzna, który odpowiada rysopisowi zaginionego, był widziany na
terenie Dębicy. Policjanci sprawdzili placówki zdrowia i jak się okazało około godz. 17,
zaginiony mężczyzna zgłosił się dobrowolnie
na leczenie do jednego ze szpitali na terenie
gminy Dębica.
uczyciele przedmiotów fryzjerskich: Małgorzata Drozd, Ewelina Jaworek-Cabaj, Teresa
Koszela. Znakomitą oprawę konkursu zapewnili sponsorzy oraz uczennice i uczniowie
z Zespołu Szkół Technicznych prezentując
pokaz mody- stylizacje fryzur, ubioru oraz
wizualizację wizerunku w różnych stylach
i na różne okoliczności, którym składamy
serdeczne podziękowania.
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eprezentacja Szkoły Podstawowej
nr 3 im. Jana Pawła II w Sędziszowie
Młp. w składzie: Emilia Charchut, Weronika
Grabowska i Michał Dobrzański, zwyciężyła w X Gminnym Konkursie Historycznym
„Z kart historii Ziemi Sędziszowskiej”, przeprowadzonym 12 lutego br.
Już po raz dziesiąty w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Mało-
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polskim odbył się Gminny Konkurs Historyczny „Z kart historii Ziemi Sędziszowskiej”
dla uczniów szkół podstawowych, organizowany wspólnie przez Szkołę Podstawową nr
3 im. Jana Pawła II w Sędziszowie Młp. oraz
ośrodek kultury.
Tegoroczna, jubileuszowa edycja zgromadziła 24 uczestników, reprezentujących 8
szkół z terenu gminy. Uczniowie zmagali się

indywidualnie z testem pisemnym, a następnie drużynowo z zadaniami praktycznymi.
Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja
w składzie: Pani Beata Majcher – dyrektor
Gimnazjum w Zagorzycach Górnych (przewodnicząca), pani Albina Świerad – nauczyciel Gimnazjum w Czarnej Sędziszowskiej
oraz pan Włodzimierz Lach – nauczyciel
Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie
Młp.
Po części konkursowej, w oczekiwaniu
na wyniki, uczniowie mieli możliwość spotkania z drużyną wojów słowiańskich z grodu
w Stobiernej.
W klasyfikacji indywidualnej, po raz
drugi z rzędu zwyciężyła Emilia Charchut
(SP3 Sędziszów Młp.), II miejsce ex aequo
zdobyli: Kamil Jakubek (SP 2 Sędziszów
Młp.) oraz Weronika Grabowska (SP 3 Sędziszów Młp.) zaś III – Radosław Paśko (ZS
Góra Ropczycka). Kolejne miejsca zajęli: IV
– Mikołaj Wołos (ZS Góra Ropczycka), V –
ex aequo: Karolina Bryk (SP Czarna Sędz.),
Szymon Wolak (SP Borek Wielki) oraz Michał Dobrzański (SP3 Sędziszów Młp.)
Drużynowo, miejsca na podium, za sędziszowską „Trójką” zdobyły: Zespół Szkół
w Górze Ropczyckiej oraz SP Czarna Sędziszowska.
Nagrody w konkursie ufundowali
sponsorzy: poseł Kazimierz Moskal, burmistrz Sędziszowa Młp. Bogusław Kmieć,
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Młp., PZL Sędziszów Młp., firma
„Gumat”, Bank Spółdzielczy w Sędziszowie
Młp., wydawnictwo MUZA, salon Play w
Sędziszowie Młp., firma Mazak. Dzięki ich
hojności, zarówno zdobywcy czołowych
miejsc, jak i wszyscy pozostali uczestnicy
konkursu, zostali obdarowani upominkami
książkowymi.
Honorowy patronat nad konkursem
sprawował burmistrz Sędziszowa Młp. Bogusław Kmieć.
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Biblioteki Publicznej i Szkoły Podstawowej w Klęczanach układa się
dobrze i trwa nieprzerwalnie od kilku lat.
Polega na wymianie doświadczeń między
obiema bibliotekami, na wzajemnym informowaniu się o zakupionych nowościach, na
organizowaniu konkursów i spotkań w obu
bibliotekach. Natomiast wspólnie z nauczycielami przygotowywane są lekcje bibliotecznych z cyklu „Spotkania w zerówce”.
Nauczyciele klas początkowych organizują
co roku przed wakacjami piknik, przy okazji
którego dzieci przychodzą na wycieczkę do
biblioteki.
W lutym br. w ramach tej współpracy odbyły się trzy spotkania, z których dwa
były związane z pingwinami. Dlaczego ten temat? Pingwiny to szczególne zwierzęta, które
wzruszają, rozczulają i z racji zagrożenia wyginięciem, są objęte troską ekologów i organizacji międzynarodowych. Świętują aż dwa
razy w roku: 20 stycznia - podczas obchodów
Światowego Dnia Wiedzy o Pingwinach i 25
kwietnia - w Światowym Dniu Pingwinów.
Zajęciom plastycznym towarzyszyły pogadanki, podczas których dzieci dowiedziały się
w jaki sposób mogą pomóc pingwinom, jak
dbać o środowisko.
Pierwsze spotkanie „Jak wielki jest
milion” zostało zorganizowane w 9 lutego
br. dla uczniów z klasy pierwszej. Celem zajęć było zapoznanie dzieci z życiem pingwinów, wprowadzenie ich w tajniki astronomii.
Temu miało służyć przeczytanie im przez
bibliotekarza Doroty Paśniewskiej książeczki „Jak wielki jest milion?” A. Milborne i S.
Riglietti. Bohatera książki. To pytanie nurtowało pingwinka Oskarka. Aby uzyskać odpowiedź udał się w podróż po biegunie południowym, podczas której poznawał kolejne
liczby: znalazł dziesięć smakowitych ryb, sto
pingwinków stłoczonych w stadzie, tysiąc
płatków śniegu i znalazł przyjaciółkę foczkę.
Choć bardzo się starał, to celu swej podróży
nie osiągnął. Po powrocie do domu zwierzył
się swojej mamie, że nadal nie wie jak wielki
jest milion. Ona podpowiedziała mu, w jaki
sposób może zaspokoić swoją ciekawość.
Dzieci też były zainteresowane, co znajduje
się w dużej kopercie na końcu książki. Zachęcał je do tego napis na drogowskazie „Otwórz
kopertę i sprawdź, co zobaczył Oskar”. W niej
znajdował się duży plakat z mapą nieba. I tak
oto w ten sposób dzieci zostały zaproszone
w kosmiczną podróż. W tym celu budowały rakiety – zakładki do książek. Następnie
oglądały książki o astronomii i z taką wiedzą
ruszyły na podbój wszechświata. Dzieci układały też puzzle z obrazka przedstawiającego
kosmonautę. Zabawa z mapą nieba sprawiła
im najwięcej radości. Malowały Słońce, wycinały gwiazdki, układały planety, tworzyły
gwiezdne galaktyki. Zgodziły się z mamą pingwinka Oskara, że na niebie jest ukryty milion i każda z gwiazd może spełniać życzenia.
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10 lutego dzieci zostały poproszone
o przyniesienie pluszowych zwierzaczków,
które miały symbolizować te żyjące w zimnym klimacie. A także o ubranie się na biało-czarno-granatowo, z czerwonymi dodatkami. Z tego zadania wywiązali się znakomicie.
Wśród książek przyniesionych przez bibliotekarza wyszukały obrazki z pingwinami, a w
atlasie - Antarktydy, ich ojczyzny. Dowiedziały się jak jest zbudowany pingwin, do czego
służy mu ogon i skrzydła, jaki kolor ma jego
„frak”, gdzie mieszkają, jak polują i że są dobrymi rodzicami. Następnie układały puzzle,
które przedstawiały pingwinią rodzinkę. Dowiedziały się w jakich bajeczkach głównym
bohaterem jest pingwin. Książka „Zaczarowana zagroda” była dobrym przykładem
wyjaśnienia im jak wygląda gatunek pingwin
Adeli, opowiedzenia i pokazania na za pomocą ilustracji o innych rodzajach tych nielotów.
Dużo frajdy dostarczyła dzieciom
zabawa z ręcznie robioną książką „Co to za
ptak, który nosi frak?” To rodzaj lapbooka
czyli „książki na kolanka”, zrobionej na jeden temat. Inspiracją do jej wykonania stała
się strona internetowa http://raaanyjulek.
blogspot.com/2013/02/ptaki-co-nosza-fraki-ksiazka-na-kolanka.html Książka został
poszerzona o dodatkowe rozdziały, z których
dzieci dowiedziały się wielu ciekawostek,
mogły karmić pingwiny rybkami, wyciągały
zawartość z kieszonek i układały na dywanie.
Dzieci uwielbiają również zabawy
ruchowe. Tym razem miały za zadanie nakarmić pingwina rybkami, czyli rzucić celnie
woreczkiem. Spodobało się im także skakanie
po krach z jajkiem. Zatańczyły taniec pingwini. Po tej dawce ruchu z zapałem przystąpiły wykonania małego pingwinka z papieru.
Kolejnymi zajęciami były Walentynki. Każde
z dzieci miało na sobie coś czerwonego lub
różowego, dziewczynki także czerwone kokardki we włosach.
W pierwszej zabawie dzieci miały
udzielić odpowiedzi na pytanie „jaki przedmiot w Twojej klasie ma kolor czerwony?”.
Odpowiedzią było ich serduszko. Sprawdzały

jak bije gdy odpoczywają, a jak po ruchowej
zabawie. Przekazywały sobie miłe słowa wraz
z pluszowym serduszkiem, które wędrowało
od jednego dziecka do drugiego. Uśmiech na
buziach dzieci wywołała także konkurencja
polegająca na przeniesieniu papierowego serduszka, za pomocą słomek, do dużego serca
leżącego na dywanie.
Następnie dzieci miały za zadanie połączyć w pary połówki serduszek, odszukać
różnice i podobieństwo między nimi. Symbolizowały one serduszka dzieci, a duże białe
serce ich klasę. Po ułożeniu zostały przyklejone do plakatu, na którym wychowawczyni
napisała ich imiona. W dalszej kolejności
zajęć pani bibliotekarka przeczytała dzieciom
książkę „Kocham Cię” Tracy Moroney. Zwróciła uwagę, że uczucia można okazywać w
różny sposób: uśmiechając się, przytulając,
dzieląc się słodyczami, zabawkami, jednak
najcenniejsze słowa „kocham Cię” są zarezerwowane dla najbliższych.
Gdy dzieci kolorowały królika, bohatera książeczki, pani bibliotekarka zwróciła
ich uwagę na ważne słowa, które króliczek
do nich powiedział z kart bajki: „Miłość to
ciepło, miękkość, bezpieczeństwo”, „Miłość
to najpiękniejszy dar, który możemy komuś
podarować”, „Gdy kogoś kocham, chcę się
nim opiekować i staram się uważać, żeby go
nie skrzywdzić”, „Gdy wiem, że ktoś mnie kocha, moje troski znikają”, „I kocham to ... że
jestem sobą”.
Każdy króliczek miał dla dzieci prezent - słodki lizak w kształcie czerwonego serduszka. Uczestnicy zajęć wyklejali też serduszko na piku, wykorzystując do tego brokaty,
wstążeczki i cekiny. Wymieniali się serduszkami na znak przyjaźni. Na koniec czekała na
nich jeszcze przyjemność ozdabiania sercowego plakatu pieczątkami. Rączki były brudne
z farbek, ale to też było częścią zabawy.
Składam serdeczne podziękowania
Rodzicom dzieci, wychowawczyni klasy „O”
pani Karolinie Bartkowicz, wychowawczyni
klasy „I”, pani Marioli Polek za świetne przygotowanie dzieci. Dzięki ich zaangażowaniu
zajęcia miały bajkową atmosferę i odświętny
charakter.
Dorota Paśniewska
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stycznia br. do szkoły w Górze Ropczyckiej przybyli znamienici goście Babcie i Dziadkowie. W trakcie uroczystości
częstowali się herbatą, kawą i słodyczami, przygotowanymi przez mamy z Rady Rodziców.
Przybyłych na uroczystość powitał
dyrektor Zespołu Szkół Mariusz Kazior, podkreślając znaczenie babć i dziadków w rodzinie. Otaczają oni opieką swoje wnuki, są przy
nich, gdy przeżywają swoje dziecięce problemy, gdy doświadczają radości. Służą im swą
wiedzą i doświadczeniem. Dziadkowie uczą
swych wnuków różnych pożytecznych umiejętności, a babcie wprowadzają swe wnuczki
w tajniki kuchni i szydełkowania. Ich obecność na tej uroczystości świadczy, jak bardzo
kochają swoje wnuki. Chcą im sprawić radość
i wysłuchać wierszy i piosenek, które dla nich
przygotowały wnuczęta.
Proboszcz parafii ksiądz Julian Jarząb
złożył serdeczne życzenia dziadkom i babciom, podkreślił rolę i znaczenie tradycyjnej
rodziny wielopokoleniowej dla prawidłowego
funkcjonowania najmłodszych członków naszego społeczeństwa. Następnie życzenia przybyłym seniorom złożył wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp., sołtys
Góry Ropczyckiej Stanisław Bochenek.
Kolejnym punktem programu była
część artystyczna, którą dzieci z przedszkola rozpoczęły od recytacji wierszy. Następnie
dzieci zaśpiewały wzruszającą piosenkę i ode-

grały uroczą scenkę z udziałem misia i pszczółek, które chciały skraść mu miodek. Kolejna
piosenka i taniec przedszkolaków rozbawiły
zebranych. W drugiej części akademii dzieci
przedstawiały wiersze i piosenki oraz krótką
inscenizację i taniec z wstążeczkami. Największy udział mieli uczniowie klasy II, których
przygotowała do występu pani Małgorzaty
Kałdan. Występ urozmaicił pokaz chearliderek, które trudnymi akrobacjami oczarowały
zebranych. Przygotowane zostały pod kierunkiem pani Moniki Mędlowskiej.
Po skończonej akademii wszyscy
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sobotę 6 lutego 2016 r. uczniowie szkół
podstawowych z Wolicy Piaskowej,
Klęczan i Sędziszowa Młp. (SP3), należący
do drużyn orlęcych, wzięli udział w XI Rajdzie Narciarsko- Pieszym o Puchar Przechodni Starosty Strzyżowskiego. Obok nich
na starcie rajdu stanęli starsi i młodsi, pracujący i uczący się zwolennicy aktywnego
spędzania wolnego czasu.
Ponieważ zimę w tym roku mamy tylko
z nazwy, wszyscy uczestnicy przemieszczali się
pieszo. Rajd od pierwszej edycji ma charakter
„promienisty”, tzn. uczestnicy z różnych miejsc,
w zorganizowanych grupach, zmierzają do jednego celu – Siedliska Janczar w Pstrągowej. W
tej edycji turyści podążali z: Łętowni, Nowej Wsi
Czudeckiej i Wielopola Skrzyńskiego. Sędziszowianie przyłączyli się do ekipy maszerującej
z rodzinnej miejscowości Tadeusza Kantora.
O godz. 9.00 na rynku w Wielopolu
zebrali się ludzie w różnym wieku z powiatu ropczycko-sędziszowskiego; po powitaniu przez gospodarza terenu – pana Roberta
Pieczonkę, wysłuchali krótkich informacji
o historii miejscu startu i sprawnie udali się
w 12- kilometrową przechadzkę. Pogoda dopisywała, momentami słońce rozświetlało
piękne, podkarpackie krajobrazy, a ścieżki
ludzi przecinały się ze ścieżkami zwierząt.
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W sumie ok. 500 uczestników, mieszkańców powiatów: ropczycko-sędziszowskiego,
strzyżowskiego i rzeszowskiego przemierzało
trasy o zbliżonych odległościach i porównywalnym stopniu trudności. Przewodnik opowiadał
o ciekawostkach turystycznych i terenowych
szlaku, uczestnicy prowadzili sympatyczne pogawędki, a najmłodsi pytali: „Daleko jeszcze?”
W czasie przerw duzi i mali spożywali, co tam
kto miał, popijali ciepłą herbatą i dokumentowali miejsca i ludzi sprzętem fotograficznym.
Na metę dotarliśmy tuż po godz. 12, organiza-

uczniowie podeszli do swoich babć i dziadków,
aby im wręczyć przygotowane w szkole laurki
i złożyć serdeczne życzenia. Radny Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Krzysztof
Dziuba i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Sędziszowie Młp., sołtys Góry Ropczyckiej
Stanisław Bochenek ufundowali wszystkim
wykonawcom kosz cukierków.
Uroczystość trwała jeszcze długo. Wszyscy chcieli ją przedłużać i cieszyć się tą wyjątkową
chwilą, gdy są ze swymi wnukami tak blisko. Po
wyjściu z sali wnuczęta, wraz ze swymi kochanymi dziadki i babciami, udali się do domów. Za
rok spotkają się znów w murach naszej szkoły,
aby świętować kolejny Dzień Babci i Dziadka.
Do zobaczenia za rok!
Bożena Ziobrowska

torzy przygotowali kotły pełne bigosu i morze
herbaty, do tego ciepły namiot, który pomieścił
wszystkich, a dla zwolenników przebywania na
świeżym powietrzu – rozgrzany do czerwoności
stos palącego się drewna.Po okolicznościowych
przemówieniach organizatorów rajdu i gospodarzy obiektu, uczestnicy otrzymali karteczki
z numerkami, które uprawniały do udziału
w loterii fantowej, w której można było wygrać
sprzęt sportowy, turystyczny, książki i różnego
rodzaju gadżety.
Warto zaznaczyć, że najmłodsza
uczestniczka rajdu pochodziła z Sędziszowa
Młp., ma 6 lat i dzielnie radziła sobie z kilometrami trasy i zamarzniętymi kałużami. Dobrze
to wróży rozwojowi lokalnej turystyki.
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Publicznym Przedszkolu nr 1 Sędziszowie Małopolskim z Odziałem Zamiejscowym w Wolicy Ługowej dobiega końca
realizacja projektu przygotowanego przez Polski Komitet Narodowy UNICEF pt. „MALI
uczniowie idą do szkoły”. Projekt ma charakter
edukacyjny i pomocowy.
W ramach akcji w przedszkolu miały
miejsce zajęcia edukacyjne i zbiórka środków
finansowych na edukację dzieci w Mali. Do
zajęć wykorzystano specjalny materiał filmowy, prezentację i plakaty otrzymane od
organizatora. Przedszkolaki poznały życie
dzieci w Mali, kraju położonym w Afryce Zachodniej, którego ponad połowę społeczeństwa stanowią dzieci. 40% z nich nie chodzi
do szkoły. Celem projektu było zapoznanie
przedszkolaków z tematem dostępu do edu-

kacji na świecie, kształtowanie empatii i zaangażowania społecznego.
W lutym odbyły się w przedszkolu
„Dni Książki dla Afryki”. W ramach tej akcji
dzieci stworzyły swoje własne książki wzbogacone własnymi ilustracjami. Przy realizacji
tego zadania wykazały się pomysłowością i kreatywnością. Wszystkie wykonane przez dzieci
książeczki (z naszego przedszkola oraz innych
placówek) obejrzeć można w przedszkolu.
Do specjalnie przygotowanej puszki
rodzice naszych przedszkolaków oraz pracownicy przedszkola wrzucali wolne datki, które w
całości przeznaczone zostaną na zakup przyborów szkolnych dla uczniów w MALI.
Integralnym elementem projektu jest
konkurs na najciekawszą książkę. Spośród
wielu wybraliśmy dwie. Pierwsza pt. „Nasze

miasteczko Sędziszów Małopolski” jest prezentem urodzinowym dla Sędziszowa z okazji 533 Rocznicy Nadania Praw Miejskich,
druga pt. „Dwie przyjaciółki” weźmie udział
w konkursie UNICEF-u.
Ile miejsc, żywych - tyle potrzeb. Każdy ma prawo poprosić o pomoc w dowolnym
miejscu. Może jego apel dotrze - tak jak ten
apel afrykańskich dzieci z Mali - do dzieci
z sędziszowskiego przedszkola.
Nawet najmniejsza cegiełka jest
cegiełką, która buduje lepszy świat. Wiek
przedszkolny to okres kiedy kształtuje się
osobowość człowieka. Angażowanie przedszkolaków w bezinteresowną pomoc to nic
innego jak nauka człowieczeństwa. Pomoc
słabszym, pokrzywdzonym sprawi, że małe
dzieci uświadomią sobie, że każda pomoc nawet ta najmniejsza, ma znaczenie.
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lutego 2016 r. uczennice Zespołu
Szkół Technicznych im. prof. Karola
Olszewskiego uczestniczyły w zorganizowanym I Międzyszkolnym Konkursie Fryzjerskim w Tarnobrzegu. Hasło przewodnie
konkursu – „Inspiracje ślubne”.
W konkursie uczestniczyło 19 reprezentantów z ośmiu szkół z województwa
podkarpackiego. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy III i IV TUF: Justyna Koza,
Wiktoria Lech i Lidia Gruszka. Fryzury były
wykonywane na modelkach wcześniej odpowiednio przygotowanych: strój i makijaż
ślubny zgodny z tematem konkursu.
Jury przyznało zawodniczkom z sędziszowskiej szkoły III miejsce - Lidia Gruszka z Zespołu Szkół Technicznych w Sędziszowie Małopolskim (modelka Joanna Róg).
Pozostałe uczestniczki konkursu
z ZST - Justyna Koza i modelka Monika Łopuszyńska, Wiktoria Lech i Aleksandra Łyszczek - wykazały się dużymi umiejętnościami
i kreatywnością przy tworzeniu fryzur ślubnych i wizualizację wizerunku. Ich stylizacje
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były na wysokim poziomie spośród pozostałych uczestniczek konkursu. Modelki wy-

stąpiły w sukniach z Salonu Sukien Ślubnych
„VERONA” w Sędziszowie Małopolskim .
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„Najdawniejszym mieszkaniem człowieka, o
ile to mieszkaniem nazwać można, był las, a
w nim buda lub szałas z gałęzi upleciony albo
sklecony. Wdrapywano się również na wyższe
konary drzew i urządzano tam sobie schroniska, robiąc pomosty i szałasy z gałęzi” pisał w 1884 r. Jan Karłowicz.

B

adacz kultury wspomina też o jaskiniach
oraz o norach ziemnych, czyli ziemiankach. Pierwsze chaty były niskie, drewniane,
z wyniosłymi dachami sporządzonymi z gałęzi, mchu, badyli roślin i słomy. Wyraz strzecha (od strzeć) oznacza coś rozpostartego, rozesłanego. Dachy takie przetrwały przez wiele
stuleci, skutecznie chroniąc mieszkańców
przed chłodami i upałami. Pierwotne chatynki miały obłe kształty. Wyplatano je z chrustu
oblepionego gliną, z biegiem lat trwalszym
budulcem były bierwiona układane poziomo
jedno na drugim. W XVIII w. podróżujący
po naszym kraju Francuz Hubert Vantrin
zaobserwował, iż „las dostarcza mu (chłopu)
budulca, a siekiera jest jedynym narzędziem
obróbki. Ścina sosny, zabiera pnie, piłuje je
wzdłuż na pół, układa na czterech głazach rozmieszczonych jako fundament. Wznosi w ten
sposób klatkę z dwoma otworami. Przez jeden
wpada światło, przez drugi wchodzą ludzie”.
Niezależnie od epoki posiadanie własnego dachu nad głową było szczytem marzeń. Od zarania dziejów z budową domów
wiążą się liczne rytuały o znaczeniu ochronnym. Nowe chałupy stawiali zazwyczaj nowożeńcy. Wiele uwagi poświęcali wyborowi
miejsca budowy. Plac musiał być wesoły, czyli
miły dla oka, suchy, blisko wody i lasu. Nie
mogło tutaj wydarzyć się nic dramatycznego, żaden pożar, morderstwo, samobójstwo.
Należało usunąć mrowiska, aby choroby nie
nawiedzały mieszkańców. Plan budowy musiał być zgodny z kierunkiem istniejących
już bruzd. Doświadczeni ludzie zalecali, by
unikać miejsc, na których chętnie wylegują
się koty. Zaniechanie tych przestróg mogło
sprowadzić różne, nieprzewidziane nieszczę-
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ścia. Zgodnie z tutejszym zwyczajem najęci
furmani bezpłatnie przywozili budulec z lasu.
Baczyli, by ścięte pnie przewozić ostrożnie,
odziomkami umieszczonymi na przodach
wozów. Wybrane drzewa nie mogły posiadać
podwójnych wierzchołków, ani też pochodzić
z wykrotów. Do XIX w. wiejskie domy budowano zwykle z nie okorowanych okrąglaków.
Później zamożniejsi gospodarze zlecali ich
ociosywanie. Najlepszym czasem na rozpoczęcie budowy była pełnia księżyca, środa lub
sobota – dzień poświęcony Matce Boskiej.
Zanim upowszechniły się fundamenty, stosowano duże kamienie bądź pecki czyli dębowe klocki wkopywane na sztorc. Na nich
najpierw należało umieścić poświęcone zioła, wianki, drobne monety, surowe jajka oraz
kartki ze słowami Ewangelii wygłaszanymi
w Boże Ciało. Po nacięciu znaków krzyża
układano dębowe przyciesie, po czym gospodarz zapraszał majstrów na zwyczajowy poczęstunek tzw. zakładziny.
Powszechnym u nas typem chaty był
budynek szerokofrontowy, z belkami zacinanymi w węgły. Biedniejsi stawiali chaty z jedną izbą, sienią i komorą. Bogatsi mogli sobie
pozwolić na wygodne dla dwu rodzin domy
półtoraczne. Często w naszych stronach widywało się chałupy w jednej części zamieszkałe
przez ludzi, a w drugiej przez zwierzęta domowe. Zawsze jednak przyszli domownicy, niezależnie od pozycji majątkowej pieczołowicie
troszczyli się o cieśli, którzy mogli „skusić licho” i np. ciosać drewno na progu, co groziło
pożarem. Kolejne etapy budowy honorowano
więc sutymi posiłkami o nazwach: ocapiny,
popłatwne, „wichowe” – wówczas dodatkowo
na krokwiach umieszczano bukiety symbolizujące przyszły dostatek, zdrowie i szczęście.
Na koniec dach poszywano kickami, tworząc
strzechę gładką lub schodkową tzw. sory. Po
wykończeniu wnętrza można już było urządzić wprowadziny, na które zapraszano sąsiadów, krewnych, znajomych i muzykantów.
Dawniej glinianą podłogę często zastępowała
glinobita zwana polepą lub po prostu ziemią.
Wygładzoną, ale miękką glinę wymieszaną

z plewami należało dobrze ugnieść. W tym
celu przybyli goście, łącząc przyjemne z pożytecznym, puszczali się w tany, oczywiście
na bosaka. Ten rodzaj wprowadzin nosił nazwę deptowiny. Podczas tej uroczystości nie
zabrakło śmiechu, żartów i wesołych gadek,
aby w nowym domu ludziom żyło się wesoło. Gospodarze nie szczędzili dobrego jadła
i napiwku. Wejście domowników do nowego
przybytku poprzedzano wpuszczeniem doń
czarnego kota, koguta albo kury. Według
wierzeń diabeł i nagromadzone zło wchodziły w zwierzęta, a następnie opuszczały wraz
z nimi „cztery ściany”. Wprowadziny winny
odbywać się około pełni księżyca, w sobotę
lub w środę. Próg przekraczali równocześnie
gospodarz i gospodyni. Wnoszony bochenek
chleba miał zagwarantować jego dostatek w
nowym gospodarstwie. Nie wolno było przy
tym się potknąć, gdyż groziło to przyszłym
nieszczęściem. W obawie przed wszelkimi
złymi mocami w strzechę zatykano gałązki
leszczyny, głogu, tarniny, jałowca i brzozy.
Na ścianach zawieszano poświęcone wianki,
a za świętymi obrazami umieszczano palmy
i gromnice. Nad drzwiami gospodarz przybijał podkowę na szczęście- najlepiej znalezioną na drodze lub na polu. Ochronne zadania
miały też spełniać rosnące blisko domu jawory, lipy i leszczyna. Dobrze prognozowała też
obecność bocianów, jaskółek i zaskrońców.
„Niech po polu wiatr goni,
Nam nie straszno na świecie,
Bo nas chata osłoni,
Mała, licha, lecz własna,
Wiek dodaje jej cześci,
I obszerna choć ciasna,
Bo w niej szczęście się zmieści”.
( Fragment wiersza Emilii Lei
„ Na przedzimiu. Piosenka wiejska.”)

Nasze klimaty

Tekst i ilustracje:
Maria Wilczok
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Amatorski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar
Burmistrza Sędziszowa Młp. wygrała
Ósemka z Sędziszowa Młp. Drugie miejsce
wywalczyła drużyna „Bez Nazwy”, a trzecie
O.N.I.R. z Wolicy Ługowej. Tytuł najlepszej
siatkarki turnieju przypadł Sylwii Siempińskiej,
a siatkarza Karolowi Ząbczykowi. W zmaganiach wzięło udział 9 drużyn, a zgłoszonych zostało 79 graczy. Nagrody zwycięzcom wręczał
burmistrz Bogusław Kmieć.
Grupa A
Młode Wilki Sędziszów Młp.
O.N.I.R. Wolica Ługowa
Bez Nazwy Sędziszów Młp.
Mecze:
O.N.I.R – Bez Nazwy - 2:0 (25:21; 25:23)
Młode Wilki – O.N.I.R. – 1:2 (25:27; 25:23; 14:16)
Bez Nazwy – Młode Wilki – 2:0 (25:16; 25:21)
Wyniki w grupach:
1. O.N.I.R
2. Bez Nazwy
3. Młode Wilki
Grupa B
Czarno Czarni Czarna Sędziszowska
Góra Ropczycka
Błysk Sędziszów Młp.
Mecze:
Góra Ropczycka – Błysk – 2:0 (25:8; 25:13)
Czarno Czarni – Góra Ropczycka – 0:2 (17:25; 18:25)
Błysk – Czarno Czarni – 0:2 (19:15; 20:25)
Wyniki:
1. Góra Ropczycka
2. Czarno Czarni
3. Błysk
Grupa C
Ósemka Sędziszów Młp.
Zdegenerowani LO Sędziszów Młp.
Bingo Sędziszów Młp.
Mecze:
Zdegenerowania – Bingo – 0:2 (4:25; 7:25)
Ósemka – Zdegenerowani – 2:0 (25:10; 25:12)
Bingo – Ósemka – 2:0 (25:18; 25:15)
Wyniki:
1. Bingo
2. Ósemka
3. Zdegenerowani
Mecze półfinałowe – system play off
O.N.I.R. – Czarno Czarni – 2:0 (25:7; 25:21)
Góra Ropczycka – Ósemka Sędziszów – 0:2
(21:25; 18:25)
Bingo Sędziszów – Bez Nazwy - 1:2 (25:22;
25:27; 13:15)
Mecze Finałowe – system każdy z każdym
Ósemka Sędziszów – Bez Nazwy – 2:0 (25:19; 25:19)
O.N.I.R. Wolica Ługowa – Ósemka Sędziszów
– 0:2 (18:25; 21:25)
Bez Nazwy – O.N.I.R. – 2:0 (25:20; 29:27)
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o raz pierwszy w Sędziszowie Młp. odbyła się gala operetkowa. 31 stycznia br. artyści Opery Śląskiej w Bytomiu i Krakowskiej
Piwnicy pod Baranami przed salą widowiskową Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Sędziszowie wypełnioną do ostatniego
miejsca, zaprezentowali arie i duety z operetek: „Kraina Uśmiechu”, „Zemsta Nietoperza”, „Baron Cygański”, „Księżniczka Czardasza”, „Ptasznik z Tyrolu”, „Hrabia Marica”,
„Wesoła Wdówka” i musicalu „Skrzypek na
dachu”. Koncert prowadził Marek Wiatr, tenor, pomysłodawca i organizator Festiwalu
w Żarnowcu, który odbywa się w Dworku
Marii Konopnickiej.
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roby zapustne oraz przyśpiewki
i tańce regionalne w wykonaniu
Zespołu Pieśnii Tańca ROCHY były
atrakcją koncertu charytatywnego w
ramach akcji „Pączek dla Afryki”, który
odbył się 7 lutego br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie
Młp. Cały dochód z koncertu zostanie
przeznaczony na pomoc dla Misji w Republice Środkowej Afryki, gdzie powstaje pierwsza szkoła muzyczna dla dzieci.
Przy tej okazji można było tez spróbować ostatkowych smakołyków przygotowanych przez panie z Kół Gospodyń
Wiejskich ze Szkodnej, Będziemyśla
i Zagorzyc Górnych.

Biuletyn SÛG]LV]RZVNL

nr 2 (219)

luty 2016

19

Spektakle:
5, 6, 12, 13, 19, 20 marca (soboty, niedziele) – godz. 17.00
MGOK w Sędziszowie Młp.

