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Historia Sędziszowa Małopolskiego namalowana piaskiem przez
artystkę z firmy piaskoweanimacje.pl Agatę Starczak podczas
uroczystości 533 Rocznicy Nadania Praw Miejskich.
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esja, która odbyła się 28 lutego br. miała
bardzo uroczystą oprawę, ponieważ po
raz pierwszy w powojennej historii miasta honorowano ludzi, którzy w sposób szczególny
przysłużyli się miastu i tej ziemi. Przewodniczący rady Jerzy Kiebała, zastępcy: Stanisław
Bochenke i Piotr Bała oraz burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć wręczyli
pośmiertne odznaczenia dla Honorowych
Obywateli Miasta Sędziszów Małopolski oraz
Zasłużonych dla Ziemi Sędziszowskiej. Sesja
odbyła się w wyjątkowym dla miasta dniu –
w 533 rocznicę.
Tytułami Honorowego Obywatela Miasta Sędziszów Młp. zostali: O. Hieronim
Warachim, wieloletni duszpasterz sędziszowskiego klasztoru OO. Kapucynów, Władysław
Węglowski, nauczyciel, twórca sędziszowskiego oddziału Szarych Szeregów, który zgi-

O. Szlosek odbiera medal dla O. Hieronima Warachima.

Medal dla ojca odbiera Krystyna Węglowska-Kalinka.

Dzieci inż. Jana Kroczki, Wojciech Kroczka i Magdalena Zięba.
Medal dla inż. E. Jurkowskiego
odbierają Olga Charchut i Leszek Świątek.

Przewodniczący Rady wręcza wyróżnienie senatorowi Zdzisławowi Pupie.
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nął w Oświęcimiu, inż. Jan Kroczka, założyciel zakładu, który obecnie działa jako PZL
Sędziszów oraz inż. Edmund Jurkowskiegi,
twórc firmy, na bazie której powstały Rzeszowskie Fabryki Mebli.
Medal w imieniu Władysława Węglowskiego odebrała jego córka Krystyna Węglowska-Kalinka, w imieniu Jana Kroczki
jego dzieci – Magdalena Zięba oraz Wojciech
Kroczka, w imieniu inżyniera Jurkowskiego
Olga Charchut, która osobiście go znała oraz
Leszek Świątek, dyrektor Rzeszowskich Fabryk Mebli, oraz o. Stanisław Szlosek, gwar-
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Ryszard Łęgiewicz odbiera wyróżnienie.
dian Klasztoru OO. Kapucynów, który odebrał medal dla O. Hieronima Warachima.
Rada Miejska podczas sesji 25 lutego br.
przyjęła uchwały, na mocy których przyznano wyróżnienia Zasłużony dla Ziemi Sędziszowskiej. Otrzymali je: Ryszard Łęgiewicz,
wiceprezes i założyciel Hispano-Suiza Polska
Sp. z o.o.; Mateusz Błachowicz, trener sztangistów Lechii Sędziszów; Zdzisław Pupa, senator; Kazimierz Moskal, poseł; Zespół Pieśni
i Tańca ROCHY, w imieniu którego statuetkę
odebrała jego choreografka Krystyna Szczerbiak oraz MLKS Lechia Sędziszów dla którego statuetkę wręczono prezesowi Markowi
Ziębie, Medale dla Honorowych Obywateli
oraz statuetki dla Zasłużonych przygotował
Stanisław Wozowicz.
Sesja była też okazją do podpisania umo-

Burmistrz wręcza statuetkę posłowi Kazimierzowi Moskalowi.

Mateusz Błachowicz odbiera statuetkę Zasłużonego dla Ziemi Sędziszowskiej.

Marek Zięba, prezes Lechii Sędziszów.

Wręczenie statuetki dla ZPiT ROCHY.
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wy z pierwszym w historii Sędziszowa Młp.
miastem partnerskim, którym jest Żmerynka na Ukrainie. Burmistrz Bogusław Kmieć
podkreślał, iż ma nadzieję, że będzie to bardzo owocna współpraca, obejmująca wymianę kulturalną, turystyczną, a także doświadczeń gospodarczych i biznesowych. Umowę
o współpracy podpisali: prezydent Żmerynki
Anatolij Kusznir i burmistrz Sędziszowa Młp.
Bogusław Kmieć.
Odznaczonym gratulowali Jerzy Cypryś, przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Witold Darłak, starosta ropczycko-sędziszowski oraz Bernadeta
Frysztak, wicestarosta powiatu ropczycko-sędziszowskiego.
Zwieńczeniem uroczystej sesji była prezentacja historii Sędziszowa Małopolskiego,
od rycerza Sędzisza po współczesność, malowanej piaskiem przez artystkę z firmy aminacjepiaskowe.pl Agatę Starczak.

Podpisanie umowy partnerskiej ze Żmerynką.
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Honorowi Obywatele Miasta Sędziszów Młp.

inż. Edmund Jurkowski

inż. Jan Kroczka

O. Hieronim Warachim

Władysław Węglowski

Zasłużeni dla Ziemi Sędziszowskiej

Ryszard Łęgiewicz

Mateusz Błachowicz

Zespół Pieśni i Tańca ROCHY
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Kazimierz Moskal

Zdzisław Pupa

MLKS Lechia Sędziszów
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egoroczne święto ku czci Żołnierzy
Wyklętych przypadało we wtorek
1 marca roku. Całość uroczystości dopełniła Eucharystia w niedzielę, 6 marca,
w której dziękowano Niezłomnym za dar
wolności, za ich ofiarę życia. Natomiast
4 marca w Zespole Szkół Technicznych im.
prof. Karola Olszewskiego odbyło się spotkanie z historykiem, który opowiadał młodzieży m.in. o Żołnierzach Niezłomnych.
1 marca br. po raz drugi uroczystości
zorganizowało Starostwo Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Obchody rozpoczęły
się Mszą Św. w Kościele Miłosierdzia Bożego
w intencji Narodowych Bohaterów. Uczestniczyli w niej: starosta Witold Darłak, wicestarosta Bernadeta Frysztak, przewodniczący
rady powiatu Józef Rojek, członkowie zarządu:
Dorota Sędłak i Ryszard Filipek, radny Sejmiku
Województwa Podkarpackiego Jacek Magdoń,
burmistrz Sędziszowa Młp. Bogusław Kmieć,
wójt Wielopola Skrzyńskiego Marek Tęczar,
a także komendanci policji i Państwowej Straży
Pożarnej oraz dyrektorzy placówek oświatowych. Obecna była młodzież szkół ponadgimnazjalnych, Strzelcy i harcerki.
Po Eucharystii nastąpił przemarsz uczestników pod „Memoriał Sybiraka” i złożenie okolicznościowych wiązanek kwiatów. Ostatnim
elementem tego programowo spotkania była
projekcja filmu o Rotmistrzu Witoldzie Pileckim w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Sędziszowie Młp.
4 marca w sędziszowskim Zespole Szkół
gościł Stanisław Alot: emerytowany nauczyciel, działacz niepodległościowej Solidarności,
internowany, były Prezes Zakładu Ubezpieczeń Socjalnych, pasjonat historii. Szacowny
gość mówił o męczeństwie Polaków ratujących
Żydów na przykładzie rodziny Ulmów oraz
o polskim czynie niepodległościowym, szczególnie o Żołnierzach Niezłomnych. Dekoracje
auli i sprzęt przygotowała młodzież z klasy
IIef. Za stronę organizacyjną byli odpowiedzialni profesorowie Renata Białek i Jan Flisak.
Natomiast 6 marca, kolejny raz w pierwszą
niedzielę po Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych przypadającym 1 marca, odbyły
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się gminne uroczystości upamiętniające tych
bohaterów. Rozpoczęły się one Mszą św. o godz.
11.00 w kościele parafialnym pw. Miłosierdzia
Bożego w Sędziszowie Młp., której przewodniczył i homilie wygłosił ks. dziekan Krzysztof Gac.
W czasie nabożeństwa przysięgę złożyły „Orlęta”
sędziszowskie. Po uroczystościach kościelnych
delegacje władz samorządowych, służb mundurowych, harcerzy oraz szkół, oddział Związku
Strzeleckiego „Strzelec” zebrali się przy Memoriale Żołnierzy AK Podobwodu Sędziszów zesłanych w latach 1944-45 do łagrów Sowieckich,
gdzie odmówiono modlitwę „Wieczne odpoczywanie”. Następnie senator Zdzisław Pupa,
burmistrz Sędziszowa Młp. Bogusław Kmieć
i przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kiebała,
wicestarosta Bernadeta Frysztak oraz wszystkie
delegacje złożyły wieńce. Na zakończenie odbył
się krótki koncert Orkiestry Dętej z Ropczyc.
Przedstawiciele władz samorządowych
złożyli również wieniec przy pomniku porucznika Karola Chmiela z Zagorzyc, Żołnierza Niezłomnego.
JF
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akończyły się zebrania sprawozdawczowyborcze gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 13 lutego br.
odbyło się zebranie OSP w Boreczku, natomiast 27 lutego br. spotkali się druhowie
z Sędziszowa Młp. W trakcie spotkania
druhowie z jednostek wybrali nowe zarządy.

OSP Boreczek
Prezes – Stanisław Świder
V-ce Prezes/Naczelnik – Rafał Świder
V-ce Prezes – Wojciech Kozek
V-ce Prezes – Zbigniew Szczęch
Z-ca Naczelnika – Norbert Drozd
Sekretarz – Jan Rolek
Skarbnik – Przemysław Świder
Gospodarz – Jan Bajor
Kronikarz – Krystian Feret

OSP Sędziszów Młp.
Prezes – Eugeniusz Alberski
V-ce Prezes/Naczelnik – Kamil Błachowicz
V-ce Prezes – Kazimierz Czuczman
Z-ca Naczelnika – Robert Koza
Sekretarz – Grzegorz Wrona
Skarbnik – Rafał Gawlik
Gospodarz – Wojciech Kreczner
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o raz pierwszy w sędziszowskim Ratuszu odbywał się dyżur w Mobilnym
Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich. Ekspert w tej dziedzinie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego podczas indywidualnych konsultacji
z mieszkańcami gminy odpowiadał na pytanie, doradzał i wyjaśniał, jakie możliwości
dają Fundusze Europejskie.
Podobnie jak w poprzednich latach Polska jest największym beneficjentem Funduszy
Europejskich. Do wykorzystania jest ponad
82,5 mld euro. W perspektywie finansowej
na lata 2014-2020 środki unijne będą dostępne w ramach 8 programów. Aby jak najlepiej
wykorzystać możliwości dofinansowań realizowany jest projekt bezpłatnych usług, m.in.
doradczych prowadzonych w Punktach Informacyjnych Fundusze Europejskie, głównym
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, w pięciu miastach
województwa oraz podczas dyżurów w poszczególnych gminach, w ramach Mobilnych
Punktów Informacyjnych. Taki dyżur odbywał
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się 24 lutego br. w Urzędzie Stanu Cywilnego
w sędziszowskim Ratuszu. Z doradztwa eksperta skorzystali mieszkańcy, którzy zainteresowali się możliwościami, jakie daje nowa
perspektywa finansowa.
Gdzie szukać informacji:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy
Europejskich
al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
tel. 17 747 64 15, 17 747 64 82, 17 747 64 88

Godziny otwarcia:
Pon.: 7.30 – 18.00
Wt – pt.: 7.30 – 15.30
e-mail: zapytaj@podkarpackie.pl

www.fundusze.podkarpackie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.rpo.podlkarpackie.pl
profil na Facebook’u:
www.facebook.com/gpirzeszow

7

2NRELHWDFK
LGODNRELHW
W

Dniu Kobiet burmistrz Sędziszwa Bogusław Kmieć zaprosił delegacje gminnych Kół Gospodyń Wiejskich na
spotkanie do Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Sędziszowie Młp. Była to okazja
nie tylko do złożenia serdecznych życzeń, ale
też do rozmowy o roli kobiet w społeczeństwie oraz nowoczesnych możliwościach
propagowania dziedzictwa kulturowego.
Spotkanie rozpoczęło się życzeniami burmistrza B. Kmiecia oraz posła Kazimierza Moskala dla wszystkich pań, które odpowiedziały na zaproszenie i gościły
w sędziszowskim domu kultury. Panowie wręczyli paniom kwiaty oraz słodkości. Kapela
Paka Sędzisza zaprezentowała kilka utworów
o tematyce nawiązującej do okazji, a Janusz
Ignas przedstawił kuplety na temat mężczyzn
i kobiet. Życzenia wszystkim paniom składała
również wicestarosta Bernadeta Frysztak.
Ale spotkanie było również okazją do
rozmowy o możliwościach rozszerzenia działalności Kół Gospodyń Wiejskich. Tematem przewodnim dyskusji była „Kobieta sędziszowska
propagująca innowacyjność”. Dorota Jamrozy,
kierownik Oddziału wielofunkcyjnego rozwoju wsi i żywności wysokiej jakości w Departamencie Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego, mówiła o możliwościach, ale
też potrzebie aktywnego propagowania zachowania dziedzictwa kulturalnego w zdrowym
żywieniu. Barbara Rajzauer-Krużel z Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale podkreślała, jak ogromną rolę
w kultywowaniu tych tradycji odgrywają lokalne grupy, jakimi są Koła Gospodyń Wiejskich.
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8 marca, w Dniu Kobiet, burmistrz Bogusław
Kmieć składał mieszkankom Sędziszowa Młp. serdeczne życzenia i wręczał wiosenne tulipany z okazji ich święta.
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marca br. sędziszowski Związek Emerytów i Rencistów świętował Dzień Kobiet oraz Dzień Mężczyzn. Z tej okazji w Domu
Kultury odbyło się spotkanie, na którym nie
brakowało życzeń i słodkości. W imieniu bur-

mistrza życzenia wszystkim paniom i panom
złożył Piotr Kapusta, kierownik Referatu Spraw
Organizacyjnych i Obywatelskich Urzędu Miejskiego. Na koniec zagrała i zaśpiewała Aleksandra Kmieć.
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marca br. w Starostwie Powiatowym
w Ropczycach wręczono akt mianowania na starszego kaprala rezerwy Michałowi
Nowakowi z Sędziszowa Młp. oraz srebrny

medal „Za zasługi dla obronności kraju”
pani Genowefie Pszenicznej z Czarnej Sędziszowskiej, której synowie pełnili wzorowo służbę wojskową. Mieszkańcom naszej

gminy listy gratulacyjne oraz upominki
wręczał zastępca burmistrza Wiesław Wojdon.
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ra nosi imię Łukasza Cieplińskiego przedstawili
patriotyczny program artystyczny upamiętniający Żołnierzy Wyklętych.
Na koniec zaproszeni goście zabrali głos.
Burmistrz Sędziszowa Młp. Bogusław Kmieć
podkreślał: - Ta uroczystość potwierdza wiarę
i słowa jakie Łukasz Ciepliński zawarł w swoich grypsach przesyłanych światu z celi śmierci.
Pułkownik pisał, że zrobili z niego zbrodniarza,
ale wierzy, że prawda zwycięży, nad światem zapanuje idea Chrystusowa, a Polska odzyska niepodległość. To spotkanie jest oddaniem prawdy,
czci i honoru tym bohaterom. Fot. Maciej Idzik

niedzielę 13 lutego br. w Zagorzycach Górnych uroczyście poświęcono
replikę Sztandaru Inspektoratu Armii Krajowej Rzeszów. W ten sposób uczczono pamięć
Żołnierzy Wyklętych.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św.
koncelebrowaną w kościele parafialnym w Zagorzycach Górnych, której przewodniczył ks. biskup Kazimierz Górny. W trakcie nabożeństwa
poświęcono replikę sztandaru Inspektoratu Rze-
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szów Armii Krajowej. Następnie uczestnicy przeszli przed budynek Gimnazjum w Zagorzycach
Górnych, gdzie znajduje się pomnik ku pamięci
porucznika Karola Chmiela. Tam delegacja służb
mundurowych złożyła wieniec, odbył się uroczysty apel poległych, a salwę honorową wykonał
Oddział Kawalerii Ochotniczej w Barwach XX
Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego.
Następnie uczniowie Gimnazjum w Zagorzycach Górnych oraz szkoły w Gnojnicy Woli, któ-
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lutego 2016 roku odbyła się XVI Sesja
Rady Miejskiej, w trakcie której radni
podjęli następujące uchwały:
1. Uchwała nr XVI/163/16 w sprawie: przejęcia do wykonania zadania w zakresie zarządzania odcinkiem drogi krajowej
w zakresie niezbędnym do realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie
skrzyżowania drogi krajowej nr 94 Jędrzychowice – Korczowa z drogą gminą nr
107629 (ul. Południowa) w m. Sędziszów
Małopolski. Realizacja zadania pn.: Poprawa
bezpieczeństwa w ruchu drogowym i spójności
komunikacyjnej z drogą krajową nr 94 w Sędziszowie Młp. poprzez przebudowę i rozbudowę
ulicy Południowej oraz remont ulicy Kołłątaja
wymaga wykonania prac w pasie drogi krajowej nr 94 w związku z powyższym niezbędne
jest podjęcie powyższej uchwały celem podpisania stosownego porozumienia z zarządcą
drogi.
2. Uchwała nr XVI/164/16 w sprawie
nadania tytułu HONOROWY OBYWATEL
MIASTA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI, na
mocy, której tytuł ten nadaje się pośmiertnie
Ojcu Hieronimowi Warachimowi.
3. Uchwała nr XVI/165/16 w sprawie
nadania tytułu HONOROWY OBYWATEL
MIASTA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI, na
mocy której tytuł ten nadaje się pośmiertnie
Panu Władysławowi Węglowskiemu.
4. Uchwała nr XVI/166/16 w sprawie
nadania tytułu HONOROWY OBYWATEL
MIASTA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI, na
mocy której tytuł ten nadaje się pośmiertnie
Panu Janowi Kroczce.
5. Uchwała nr XVI/167/16 w sprawie
nadania tytułu HONOROWY OBYWATEL
MASTA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI, na
mocy której tytuł ten nadaje się pośmiertnie
Panu Edmundowi Jurkowskiemu.
6. Uchwała nr XVI/168/16 w sprawie
nadania wyróżnienia ZASŁUŻONY DLA ZIEMI SĘDZISZOWSKIEJ, na mocy której wyróżnienie to nadaje się Panu Zdzisławowi Pupie.
7. Uchwała nr XVI/169/16 w sprawie
nadania wyróżnienia ZASŁUŻONY DLA
ZIEMI SĘDZISZOWSKIEJ, na mocy której
wyróżnienie to nadaje się Panu Kazimierzowi
Moskalowi.
8. Uchwała nr XVI/170/16 w sprawie
nadania wyróżnienia ZASŁUŻONY DLA
ZIEMI SĘDZISZOWSKIEJ, na mocy której
wyróżnienie to nadaje się Panu Ryszardowi
Łęgiewiczowi.
9. Uchwała nr XVI/171/16 w sprawie
nadania wyróżnienia ZASŁUŻONY DLA
ZIEMI SĘDZISZOWSKIEJ, na mocy której
wyróżnienie to nadaje się Panu Mateuszowi
Błachowiczowi.
10. Uchwała nr XVI/172/16
XVI/162/16 w sprawie nadania wyróżnienia
ZASŁUŻONY DLA ZIEMI SĘDZISZOWSKIEJ, na mocy której wyróżnienie to nadaje
się Miejsko-Ludowemu Klubowi Sportowe-
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mu „LECHIA” Sędziszów Młp.
11. Uchwała nr XVI/173/16 w sprawie nadania wyróżnienia ZASŁUŻONY
DLA ZIEMI SĘDZISZOWSKIEJ, na mocy
której zgodnie z którą wyróżnienie to nadaje
się Zespołowi Pieśni i Tańca „ROCHY”
12. Uchwała nr XVI/174/16 w sprawie zmiany uchwały nr XIV/138/15 Rady
Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia
30 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, której § 1 otrzymuje
brzmienie: „Postanawia się udzielić z budżetu
Gminy Sędziszów Małopolski w 2016 roku
pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego
w kwocie 16.885 złotych na realizację zadania
w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących
dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej (Warsztaty Terapii Zajęciowej) mieszkańców
z terenu Gminy Sędziszów Małopolski. Powiat
Ropczycko-Sędziszowski zwrócił się z prośbą
o zwiększenie dofinansowania w 2016 r. WTZ
Caritas w Ropczycach o kwotę 1.267 zł tj. łącznie
do kwoty 16.885. Z terenu Sędziszów Małopolski
w WTZ uczestniczy 19 osób niepełnosprawnych.
13.
Uchwała
nr
XVI/175/16
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2016
nr IV/140/15 z dnia 30 grudnia 2015 r., na
mocy której zwiększono dochody budżetu
o kwotę 33.537 zł, w tym z tytułu: darowizn pieniężnych – 25.000 zł, opłaty wnoszonej przez
członków rodziny za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej – 8.400 zł, rozliczeń
z lat ubiegłych w MGOPS w Sędziszowie Młp.
(zwrot świadczenia z tytułu zasiłku stałego) –
137 zł. Zwiększono również wydatki budżetu
o kwotę 22.504 zł z przeznaczeniem na: opłaty za
osoby umieszczone w Domu Pomocy Opieki Społecznej w Rudzie w kwocie 8.400 zł, zwrot dotacji
z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego –
137 zł, pokrycie kosztów związanych z nadaniem
przez Radę Miejską tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sędziszów Małopolski i Zasłużonych
dla Ziemi Sędziszowskiej – 12.700 zł, dotację
celową dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego
z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów
działalności WTZ Caritas – 1.267 zł. Ponadto zwiększono wydatki majątkowe budżetu

o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na: opracowanie projektu zmiany sposobu użytkowania
pomieszczeń oddziałów przedszkolnych przy
Szkole Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej
na przedszkole wraz z ich przebudową i rozbudową w kwocie 15.000 zł, budowę boiska
sportowego w Będziemyślu w kwocie 50.000
zł, opracowanie dokumentacji budowy windy
wraz z przebudową budynku Domu Ludowego
w Czarnej Sędziszowskiej – 25.000 zł. Zwiększono również planowany deficyt budżetu o kwotę
78.967, finansowany przychodami z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych. Dokonano również przeniesienie wydatków w ramach działów
pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji
budżetowej na łączną kwotę 353.100 zł.
14. Uchwała nr XVI/176/16 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej
kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2016
rok. Postanowiono zaciągnąć zobowiązanie
do wysokości 56.088 z przeznaczeniem na
opracowanie dokumentacji technicznej na
zadanie pn. „Opracowanie projektu budowy
Stacji Uzdatniania Wody w Będziemyślu wraz
z odcinkiem sieci wodociągowej”.
15. Uchwała nr XVI/177/16 w sprawie zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
rodziny wielodzietne, na mocy której zwalnia się częściowo w tej opłaty właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy
Sędziszów Małopolski, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa
w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie
Dużej Rodziny w części stanowiącej 1,50 złotego kwoty przedmiotowej opłaty należnej od
każdej osoby posiadającej Kartę Dużej Rodziny zamieszkującej na tej nieruchomości.
16. Uchwała nr XVI/178/16
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji
z zakresu ochrony środowiska związanych
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
z obiektów budowlanych zlokalizowanych
na terenie Gminy Sędziszów Młp.
17. Uchwała nr XVI/179/16 w sprawie przekazania mienia komunalnego Sołectwu w Górze Ropczyckiej, na mocy której
składnik mienia komunalnego Gminy Sędziszów Małopolski w postaci konstrukcji estrady zadaszonej zostaje przekazany na rzecz Sołectwa w Górze Ropczyckiej z dniem 1 marca
2016 roku.
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dniach 23-24 kwietnia 2016 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Młp. odbędzie się XXVIII Wojewódzki Konkurs „Ludowe obrzędy i zwyczaje”. Nasza placówka po
raz pierwszy będzie gościć uczestników konkursu, którego głównym organizatorem jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.
Wojewódzki Konkurs „Ludowe obrzędy i zwyczaje” to jedna
z najstarszych imprez związanych z folklorem na terenie Polski. Organizowana jest od 1987r. Jej głównym celem jest ochrona i popularyzacja tradycyjnego folkloru, a w szczególności autentycznych obrzędów
i zwyczajów.
Podczas tegorocznej edycji konkursu zaprezentują się zespoły z województwa podkarpackiego przedstawiające obrzędy
i zwyczaje rodzinne związane z narodzinami dziecka, chrzcinami, weselem, pogrzebem, cyklem prac na roli, a także widowiska dotyczące świąt
Bożego Narodzenia, zapustów, Wielkanocy. Prezentacje oceniać będzie
komisja konkursowa, w której zasiądą eksperci w dziedzinie etnografii,
teatru i muzyki. Przedstawieniom grup obrzędowych z Podkarpacia towarzyszyć będą spotkania konsultacyjne z ekspertami.
Wszystkich miłośników folkloru i widowisk obrzędowych zapraszamy.
Wioletta Czapka
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owszechnie wiadomo, iż dzieci
przedszkolne charakteryzuje naturalna
ciekawość tego, co je otacza. Najlepszym sposobem zaspokojenia tej ciekawości są zabawy
i eksperymenty o charakterze badawczym.
8 marca br. w Publicznym Przedszkolu nr 2
w Sędziszowie Młp. odbyły się bardzo ciekawe i nietypowe zajęcia dla przedszkolaków.
Edukacyjne Show Naukowe poprowadziło
dwóch zabawnych naukowców oraz wykwalifikowanych pedagogów – profesor Atom, jego
uczeń ATomek i gwiazda ekipy Miś AtoMiś.
Ekipa „Mądry Dzieciak” to grupa ludzi, których łączy wspólne zamiłowanie do
eksperymentowania i zarażania innych swoją pasją do nauk przyrodniczych i ścisłych,
a zajęcia prowadzone przez tę grupę doskonale pokazują, że nauka może być dobrą zabawą, a nie nudnym obowiązkiem.
Cytat Konfucjusza „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż - a zapamiętam, pozwól mi działać,
a zrozumiem!” to najlepsze odniesienie do interaktywnych zajęć naukowych, podczas których
nasze dzieci wcieliły się w rolę małych naukowców. Przedszkolaki poprzez mądrą zabawę
i udział w eksperymentach fizycznych oraz chemicznych odkrywały uroki i tajemnice świata.
Próbowały m.in. wytworzyć jeden ze składników powietrza, jakim jest tlen. Dowiedziały
się czym jest powietrze i dlaczego jest dla nas
takie ważne, oraz w jaki sposób napompować
balonik nie używając ust ani pompki. Dzieci
zobaczyły jak wytworzyć własną chmurę w butelce oraz przekonały się dlaczego cyrkowy fakir
może leżeć bezpiecznie na łożu pełnym gwoździ. Podczas pokazu dzieci przeniosły się do
Krainy Lodu, gdzie sprawdziły czy można mieć
moce Księżniczki Elzy i zamieniać dowolne
przedmioty w lód. Wszystkie przeprowadzone
eksperymenty były bezpieczne, a każde dziecko wyszło z zajęć uśmiechnięte i zadowolone!
Nasze przedszkolaki były zachwycone eksperymentami. Podczas zajęć zadawały mnóstwo
pytań, żywo reagowały na wszelkie chemiczne
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sztuczki, wybuchy i dymy. Zabawy badawcze
były świetną okazją do kształtowania w umysłach dzieci operacji umysłowych takich jak:
analiza, synteza, porównywanie i uogólnianie,
a także do rozwijania wytrwałości, koncentracji
uwagi i spostrzegawczości. Przedszkolaki miały
okazję do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi, rozwiązań, a przede wszystkim do działania i wysnuwania wniosków.
Dzieci już od urodzenia są ciekawskimi
badaczami i odkrywcami. Uczą się przez działanie, zbierając swoje doświadczenia „ręką,
sercem i głową”. Mamy nadzieję, że to nie koniec eksperymentów w naszym przedszkolu.
Bo zgodnie z podstawą programową, naszym
celem edukacyjnym jest wspomaganie rozwoju
umysłowego dzieci oraz wspieranie ich w rozwijaniu czynności intelektualnych, a możemy
to robić właśnie poprzez rozbudzenie ich ciekawości otaczającego świata oraz nauczenie prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków
z doświadczeń i eksperymentów.
Kornelia Przywara
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rofesor Karol Olszewski: nasz rodak
urodzony w Broniszowie 29 stycznia
1846 roku, wraz z prof. Zygmuntem Wróblewskim po raz pierwszy w świecie skroplił
składniki powietrza, powstaniec styczniowy,
pionier polskiej radiologii, kandydat do nagrody Nobla z fizyki, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, animator samorządu
studenckiego, wychowawca młodzieży. Badacz o niezwykłej samodyscyplinie. Wreszcie zapalony hodowca chryzantem.
Przyszły profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie urodził się 29 stycznia
1846 roku w Broniszowie, obecnie wiosce na
terenie gminy Wielopole Skrzyńskie w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim. Karol Stanisław
Olszewski był synem Jana, właściciela miejscowego majątku ziemskiego i Anny ze Zwolińskich. W czasie rabacji galicyjskiej , jako małe
trzytygodniowe niemowlę cudem uszedł z życiem. Wybuchła rabacja galicyjska: chłopi zabili
jego ojca, a sam Karolek wraz z siostrą Heleną
został wywieziony przez matkę do Nowego Sącza. Tam ukończył naukę w szkole podstawowej
i rozpoczął w gimnazjum. W 1863 roku porzucił szkolne ławy i jako ochotnik podążył walczyć w szeregach powstańców styczniowych
o wolną Polskę. W trakcie szkolenia wojskowego
w Krakowie został aresztowany przez Austriaków
i osadzony w więzieniu Św. Michała w Krakowie
(obecnie Muzeum Archeologiczne). Na szczęście wkrótce został uwolniony i podjął przerwaną naukę. Gimnazjum ukończył w Tarnowie.
W 1866 roku rozpoczął studia na Wydziale
Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie. Był uczniem prof. chemii Emiliana
Czyrniańskiego. Na wykłady z fizyki uczęszczał
do prof. Stefana Kuczyńskiego. Dzięki staraniom prof. E. Czytniańskiego Karol Olszewski,
jeszcze jako student, uzyskał w 1869 roku stypendium połączone z obowiązkami asystenta
wykładowego, tzw. demonstratora, a od 1971 r.
jako asystenta. W Zakładzie Chemicznym przy
ul. Św. Anny 6 (dawniej św. Anny 123), w ówczesnej pracowni chemicznej, Karol poznawał tajniki skraplania gazów. W swojej pracy o historii
kriogeniki tak wspominał tamte czasy: „Pierwsze
moje praktyczne wiadomości z zakresu skraplania gazów zawdzięczam staremu kompresorowi Nattererowskiemu, który znalazłem w roku
1869 w tutejszym chemicznym laboratoryum
uniwersyteckiem jako stypendysta tego zakładu.
Po kilku bezskutecznych próbach z przyrządem
nieco uszkodzonym udało mi się skroplić w nim
bezwodnik węglowy i od tego czasu przygotowywałem regularnie, przez kilka lat, jako asystent
zakładu ciekły tudzież stały bezwodnik węglowy,
który służył do wykładów prof. Czyrniańskiego.
Przy tej sposobności zaznajomiłem się z najważniejszemi doświadczeniami Faradaya, a przede
wszystkiem z otrzymywaniem na owe czasy
bardzo niskich temperatur, dochodzących do
-110°C.” (pisownia oryginalna- JF).
Studia w Niemczech
Po ukończeniu 2 stycznia 1872 r. UJ (uzyskał absolutorium) dalsze studia, zgodnie z dzieBiuletyn SÛG]LV]RZVNL
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więtnastowiecznym zwyczajem ukończenia kilku
ośrodków naukowych, Karol Olszewski podjął
dzięki stypendium rządowemu w Heidelbergu,
gdzie jego mistrzami byli profesorowie Robert
Bunsen i Gustav Kirchhoff. 3 sierpnia 1872 r. doktoryzował się z filozofii, na podstawie wykonanej
jeszcze w Krakowie pracy „Rozbiór chemiczny
wód studziennych i rzecznych krakowskich”,
uzyskał też tytuł magistra sztuk wyzwolonych. Po
powrocie z Heidelbergu nostryfikował doktorat
w Krakowie i w 1873 r. habilitował się z chemii
ogólnej na podstawie pracy „O połączeniach
ksantogenicznych alkoholu izopropylowego
i kaprylowego”, a w roku 1876 r. Karol Olszewski
uzyskał nominację na profesora nadzwyczajnego- bez katedry i poborów profesorskich, ale
z obowiązkiem wykładania chemii analitycznej.
Rozpoczął pracę w Collegium Chemicum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Jagiellońskiej
22 (obecnie ul. Olszewskiego 2), gdzie w latach
1870- 1873 przeniesiono Zakład Chemiczny.
Analiza chemiczna wód, badania toksykologiczne, a także prace z dziedziny elektrochemii
to przed 1883 rokiem główne zainteresowania
badawcze Olszewskiego. Współpracował w tym
czasie z fizykami, ale to właśnie on był inicjatorem nowych, pomysłowych rozwiązań w przypadku trudności aparaturowych. Od 1873 roku
był członkiem Komisji Fizjograficznej, a od 1975
roku Balneologicznej Akademii Umiejętności.
Pierwsze w świecie skroplenie gazów
trwałych tlenu i azotu
W 1882 roku do Krakowa przybył Zygmunt
Wróblewski i objął po prof. Stefanie Kuczyńskim
Katedrę Fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Okazało się, że uczony już w Paryżu zetknął się
z badaniami związanymi ze skraplaniem gazów.
Spotkanie dwóch uczonych: Zygmunta Wróblewskiego i Karola Olszewskiego zaowocowało
już po dwóch miesiącach współpracy. Dzięki dokładnej analizie doświadczeń związanych ze skraplaniem gazów, jakie inni uczeni (Faraday, Pictet
i Cailletet) przeprowadzili wcześniej oraz twórczej
syntezie uzyskanych podczas tych doświadczeń
rezultatów, Olszewski i Wróblewski zastosowali
w prowadzonych eksperymentach własne oryginalne rozwiązanie, które w skromnych warunkach krakowskiego laboratorium doprowadziło
do uzyskania wyników, jakich przez lata nie udało
się osiągnąć Cailletetowi w bogato wyposażonej
pracowni. Było to możliwe dzięki zastosowaniu
etylenu wrzącego pod obniżonym ciśnieniem.
Odpowiednio niskie temperatury osiągnięto
dzięki genialnym pomysłom i zdolnościom technicznym prof. Karola Olszewskiego.
Na posiedzeniu Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności
w Krakowie, 20 kwietnia 1883 r., ogłoszono
oficjalny komunikat o skropleniu 29 marcatlenu, a 13 kwietnia- azotu oraz tlenku węgla. Informacja ta odczytana została także na
posiedzeniu Francuskiej Akademii Nauk 16
kwietnia. Wielki sukces polskich uczonych
odbił się szerokim echem w świecie.
Żywy temperament prof. Wróblewskiego za bardzo kontrastował z bardziej spokoj-

nym usposobieniem prof. Karola Olszewskiego, w efekcie czego ich współpraca trwała
tylko kilka miesięcy. W następnym okresie
obaj uczeni nie tylko prowadzili odrębne badania, ale wręcz ze sobą rywalizowali.1
Dalsze sukcesy
Prof. Karol Olszewski w 1884 roku wyznaczył punkt inwersji i parametry krytyczne wodoru, a w 1895 roku , na prośbę odkrywcy argonu
i helu Williama Ramsaya, skroplił i zestalił argon.
Rok później próbował skroplić hel. Mimo niepowodzenia, w 1896 roku skonstruował jeden
z pierwszych na świecie termometrów helowych.
W tym czasie stan jego zdrowia zaczął się pogarszać i prawie nie opuszczał budynku, w którym
miał pracownię i służbowe mieszkanie.
Początki polskiej radiologii
Prof. Karol Olszewski od 1891 roku został
kierownikiem I Zakładu Chemicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Szerokie zainteresowania pana profesora obejmowały badania
w niskich temperaturach, analizę wód mineralnych, wód studziennych i rzecznych Krakowa
i okolic. Analizy wód wykonane przez Olszewskiego miały znaczenie praktyczne dla rozwiązania problemu zaopatrzenia Krakowa w wodę
pitną i dla eksploatacji uzdrowisk polskich (m.in.
w Rabce, Krynicy, Muszynie). Jego kompetencje
wykorzystywał również sąd, gdyż był chemikiem
sądowym. W dorobku tego okresu pozostawił
Olszewski prace z zakresu elektrochemii dotyczące przewodnictwa elektrycznego wody oraz
ogniw galwanicznych, a także opracował elektrolityczną metodę wykrywania arszeniku. Napisał
obszerną publikację „Hodowla chryzantemów”
wydaną później w formie książki i ocenioną
przez fachowców jako pełnowartościowe opracowanie naukowe. Informacje o tym, że w 1895 r.
Roentgen odkrył promienie X oczywiście rozbudziły wyobraźnię krakowskiego uczonego. Niespełna miesiąc po ogłoszeniu o nowym rodzaju
promieniowania prof. Karol Olszewski wspólnie
ze swoimi asystentami: Tadeuszem Estreicherem
i Edwardem Drozdowskim, zbudował w Krakowie prosty przyrząd do wytwarzania promieni X.
W dniach 8-15 stycznia 1896 r. krakowscy uczeni
otrzymali promienie X i wykonali pierwsze zdjęcie rentgenowskie. Była to fotografia mosiężnego
przycisku w kształcie jaszczurki.
Wkrótce prof. Karol Olszewski, dr. Tadeusz Estreicher we współpracy z profesorem
medycyny Alfredem Obalińskim wykonywali
zdjęcia i analizę części ciała człowieka. Warto
przypomnieć słowa dr Estreichera z „Tygodnika
Ilustrowanego”: „…na posiedzeniu Towarzystwa
Przyrodników im. Kopernika (…) największe
zajęcie wywołała fotografia zwichniętego łokcia.
Po bardzo długiej ekspozycji (trwała 2 i pół godziny, lecz pacyent zupełnie nie narzekał na to)
wywołano kliszę, na której od razu znać było
duże zwichnięcie” (pisownia oryginalna- JF).
Tak więc prof. Karol Olszewski był
pierwszym, który w naszym kraju praktycznie zastosował te nowo odkryte promienie.
Jan Flisak
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czasie tegorocznych ferii zajęcia w Bibliotece Publicznej w Sędziszowie Małopolskim odbywały się od 22 do
26 lutego br. Na wszystkich, którzy postanowili spędzić ten czas w bibliotece, czekał
bardzo ciekawy plan zajęć.
W pierwszym dniu zajęć „Opowiem ci
bajkę” uczestnicy wysłuchali opowiadania pt.
„Gdzie jest Kunegunda” Agnieszki Stelmaszyk,
a następnie wzięli udział w quizie sprawdzającym
ich wiedzę z przeczytanej książki. Dzieci uważnie
słuchały tekstu i udało im się odpowiedzieć na
większość z przygotowanych pytań. Zwycięzcy
z największą ilością poprawnych odpowiedzi
otrzymali drobne upominki, a pozostali nagrody
pocieszenia. Następna konkurencja również wymagała dobrej pamięci, lecz tym razem wzrokowej. Z rozsypanych na stole karteczek, leżących
tekstem do dołu, dzieci musiały utworzyć pary.
Każda osoba kolejno podnosiła dwie karteczki,
a jeżeli nie pasowały one do siebie, to odkładała je z powrotem na to samo miejsce. Zwycięzcą
został ten zawodnik drużyny, który zebrał jak
największą ilość par. Poniedziałkowe zajęcia zakończyliśmy turniejem układania puzzli, który
sprawił wszystkim wiele radości. Puzzle nasza
biblioteka otrzymała od Bartusia i Piotrusia, którym bardzo dziękujemy.
W trakcie drugich zajęć „Zostań konstruktorem”, wykorzystaliśmy materiały recyklingowe do stworzenia ciekawych prac plastycznych. Przygotowaliśmy rolki po papierze
toaletowym, wytłaczanki po jajkach, plastikowe łyżeczki, odcięte dna od butelek po wodzie
mineralnej oraz ścinki kolorowych papierów
i bibuł. Początkowo dzieci nie wierzyły, że
z rzeczy, które na co dzień w domach wyrzucają do śmieci, można zrobić coś fajnego i ładnego. Jednak, gdy pokazaliśmy im przygotowane
wcześniej przez nas wzory, to od razu z zapałem zabrały się do pracy. Każdy wyciął z papieru niezbędne elementy, a następnie doklejał
je do plastikowej łyżeczki, która dzięki temu
zmieniała się w piękną kurkę.
Następnie z rozciętych wytłaczanek
po jajkach dzieci wykonały gąsieniczki oraz
żółwie. Później pomalowały je farbami, dorysowały uśmiechy, dokleiły oczy, a gąsienice
dodatkowo otrzymały czułki. Z każdą chwilą
w sali przybywało coraz to więcej nowych,
kolorowych zwierzątek.
W czasie ferii nie zabrakło zabaw
i warsztatów plastycznych rozwijających
zdolności manualne. Dzieci stworzyły „Bałwankową galerię” – były to własnoręcznie
wykonane szklane, śnieżne kule z postacią
z plasteliny, dzieci wykonywały maski karnawałowe, malowały na papierowych talerzykach dekorację, tworząc własną zastawę
stołową, na zajęciach „Nasi idole - sławne
kukiełki” tworzyły z wykorzystaniem kolorowych gazet kukiełki swoich idoli.
Pokazaliśmy również dzieciom jak wykonywać kwiaty metodą quillingu, w trakcie
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tych zajęć powstało wiele różnobarwnych kwiatów, a dopełnieniem bukietu były kurczątka
z palemką. Całość kompozycji wprawiła nas
w świąteczny nastrój i przypominała naszym
czytelnikom o nadchodzącej wiośnie. Zajęcia
obfitowały również w zadania literackie, w trakcie których sprawdzaliśmy zasób słownictwa.
W środę 24 lutego nasze kolejne spotkanie rozpoczęliśmy od gry „Wąż wyrazowy”.
Dzieci podzielone w trzech drużynach, a każda
z nich otrzymała kartkę, na której nadrukowany
był bardzo długi wąż, składający się z pojedynczych prostokątów. W pierwszym z nich wpisane było pewne słowo. Zadaniem zawodników
było wymyślenie wyrazu, który rozpoczynałby
się na literę kończącą poprzednie słowo. Każdy
musiał uzupełnić prostokąt i podać kartkę koledze. Wyrazy nie mogły się powtarzać, a wszystkie prostokąty musiały zostać zapełnione. Kolejną grą było domino pamięciowe „Zobacz,

zapamiętaj, połącz”, „Kalambury” – polegające
na narysowaniu tytułu wiersza lub bajki, „Zimowa opowieść” – dopisz zdanie i podaj dalej
oraz „O co chodzi?” – opowiedz o przedmiocie
nie podając jego nazwy i kilku zakazanych słów.
W programie przewidziano:
t głośne czytanie bajek i tworzenie ilustracji do nich,
t tworzenie ilustracji do tekstu,
t układanie wyrazów z rozsypanek literowych,
t układanie wyrazów z sylab,
t wyszukiwanie krótkich słów w dłuższych wyrazach,
t gry i zabawy literackie.
Zajęcia w Bibliotece Publicznej w Sędziszowie Młp. odbywały się do 26 lutego br.
Wszystkie prace zostały już wyeksponowane
na wystawie w naszej bibliotece, aby odwiedzający nas czytelnicy mogli je podziwiać.
Zachęcamy do odwiedzenie strony internetowej biblioteki: http://biblioteka.mgoks.pl
Katarzyna Hagdej, Joanna Stec
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„Chrystus zmartwychwstan jest,
Na nasz przykład dan jest,
Iż mamy zmartwychwstać,
Z Panem Bogiem królować. Alleluja !”
łowa dawnej pieśni religijnej od lat
przypominały ludziom wszystkich stanów o istocie Wielkanocy. O święcie zwycięskiego, nieustannie odradzającego się
życia, o święcie, które daje obietnicę nieśmiertelności i zmartwychwstania… Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z przełomu
II i III w. Wówczas Wielkanoc nazywano
Paschą. Od IV w. cykl uroczystości wiosennych zaliczany jest do świąt ruchomych,
uzależnionych od czasu równonocy. Do
dziś zachowało się wiele przykładów niegdysiejszego świętowania. Przetrwały one
w pamięci żyjących, na kartach literatury,
w czasopismach, kalendarzach, na obrazach
mistrzów.
Wszędzie uwidacznia się ogólna radość
ze zwycięstwa dobra nad złem, poprzedzonego Wielkim Postem skłaniającym ludzi
do rozpamiętywania sensu życia i śmierci.
Mieszkańcy dawnych dworów szlacheckich
poddani byli rytmom natury i kolejności
świąt dorocznych. W Wielkim Poście częściej
niż zwykle gromadzili się na wspólnych, wieczornych modlitwach, śpiewali wielkopostne
pieśni. W tym czasie zaniechano wszelkich
zabaw, głośnych rozmów, żartów i śmiechu.
Noszono ciemne ubrania i zasłaniano lustra.
Spożywano skromne, bezmięsne posiłki.
Dwory częstokroć usytuowane były w bliskości stawów zasobnych w ryby, które trafiały na
szlacheckie stoły.

S

„Już Wielki Tydzień. Rzewniejsze brzmią pieśni,
Dłuższe modlitwy, posępniejsze lica,
Śmiech się nie ozwie, struna nie zadzwoni,
Zwierciadło nawet pod kirem się chroni”.

czaj przygotowywania Grobów znany był już
w X w. W okresie zaborów wystrój nawiązywał
często do symboliki patriotycznej, a straże pełnili zwykle szanowani obywatele ubrani w stroje narodowe. Wielka Sobota to dzień święcenia
pokarmów, ognia i wody. Zwyczaj ów znano już
w VIII w., w Polsce upowszechnił się od XVI stulecia. Po długich przygotowaniach w wybranym
pomieszczeniu dworskim ustawiano stoły, a na
nich umieszczano różne przysmaki np.: wędliny,
mięsiwa, jajka, babki, mazurki, pisanki.
„Jako zwyczaj przykazany
Święcić jadło ksiądz przyjedzie
I przeżegnać domu ściany,
Lubił szlachcic starej daty
Wskazać ład swój i dostatek”. (W. Syrokomla)
Uginające się od jadła stoły, okryte białymi
obrusami przystrajano wiosennym kwieciem
i zielenią. Na ścianach rozwieszano girlandy
z świerkowych gałązek. Uzdolniony kucharz
pokusił się nawet o wykonanie krzyża, który
porastała żywa zieleń. W podobnej „łączce”
umieszczał kunsztownego baranka, czyli agnuska sporządzonego z masła, marcepanu, cukru
lub ciasta. Przy poświęceniu baranka kapłan odmawiał osobne modlitwy. Po świętach pozostałe resztki należało zakopać w różnych miejscach
pól i ogrodów, na pomyślność urodzajów. Nie
mogło też zabraknąć pisanek symbolizujących
zdrowie, energię i odradzające się życie. W Polsce ich ślady pochodzą z X w. Barwieniem jajek
zajmowały się w dworach wszystkie uzdolnione
mieszkanki. Poświęcone kolorowe jajka nabierały cudownych właściwości. Wykorzystywano
je później przy różnych zabiegach ochronnych.
Ulubioną rozrywką swawolnej młodzieży były
gry: wybitka i walatka. Polegały one na toczeniu
jajek po pochyłościach oraz na uderzaniu nimi
o siebie aż do rozbicia. Wygrywający stawał
się posiadaczem „pokonanych” przysmaków.
Przed świętami cały dwór i obejście musiały być
gruntownie wysprzątane, ścieżki i drogi wysypane piaskiem, klomby i trawniki wygrabione.
Szlachcic zwyczajowo udawał się na polowanie, aby zaopatrzyć kuchnię, a także zapewnić
sobie szczęście w łowach na przyszłość. Dwór

musiał przygotować duże ilości smacznych
potraw, bowiem zgodnie z tradycją, święcone
otrzymywał każdy mieszkaniec, nie wyłączając
służby i rezydentów. Nie zapominano również
o biedniejszych włościanach, chorych, wdowach i sierotach. Święconkę rozwoziły zazwyczaj panie i panienki. Obdarowywano też dzieci
wiejskie chodzące po dyngusie i po włóczebnym.
Niedzielę Wielkanocną rozpoczyna Rezurekcja. Od wieków procesjom towarzyszyły
doniosłe pieśni oraz wystrzały z broni palnej
upamiętniające otwieranie się Grobu Pańskiego podczas Zmartwychwstania. Procesje swym
rodowodem nawiązują do misteriów średniowiecznych. Radosne słowo Alleluja pojawiło się
w liturgii w IV w. Po Rezurekcji „całe obywatelstwo wstępowało do proboszcza powinszować
pasterzowi świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
podzielić się jajkiem święconym”. (Z. Gloger )
Potem rodzina szlachecka konno i zaprzęgiem
żywo wracała do domowych pieleszy. Szybkie
tempo jazdy miało zapewnić udane, pomyślne
zbiory zbóż. Nęciła również święconka, którą
można spożywać dopiero tego dnia. Na miejscu przyjmowano jeszcze świąteczne życzenia
składane przez służbę. Pozdrawiano się słowami: „Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie
zmartwychwstał”. Podobnie jak u ludu w czasie
świąt nie wolno było gotować, a nowy ogień
od poświęconego ogniska wzniecano dopiero
po Wielkanocy. W Poniedziałek Wielkanocny
młodzi ochoczo oblewali się wodą, inicjatywę
przejmowali kawalerowie. Do XVIII w. skrapiali
panny dość obficie, a już w następnym stuleciu
– tylko symbolicznie znikomą ilością wody lub
perfum. Jedynie chłopska młodzież i gawiedź
dworska nie skąpiła sobie uciechy prawdziwych
topieli. Pierwsze informacje o polskim śmigusie
odnotowano w wieku XV. Odwieczny zwyczaj
nakazywał, aby dopiero w Świąteczny Poniedziałek udawać się w odwiedziny i przyjmować
gości. Ożywała więc słynna, staropolska gościnność, rozkwitało życie towarzyskie: „Nie lubi
Polak sam jeść czyli u codziennego stołu, czyli
kiedy ma co lepszego, stąd rad niezmiernie gościowi”. (Ł. Gołębiowski)
Tekst i ilustracja „Przed wyjazdem do
kościoła” Maria Wilczok

Tak w XIX w. napisał poeta Adam Pług.
Inny piewca obyczajów Władysław Syrokomla zobrazował nastrój Wielkiego Czwartku:
„W Wielki Czwartek rzesza cała
Do ciemnicy wiedzie Chrysta,
Dzwony zmilkły, a nastała
Jakaś cisza uroczysta.
Nastał jakiś popłoch trwożny,
Zapłakane wszystkie oczy
I żal święty, żal pobożny
Chrześcijańskie serca tłoczy.”
Domownicy spotykali się w tym dniu na
postnej wieczerzy – na pamiątkę Wieczerzy Pańskiej. Gospodarz odczytywał słowa Ewangelii,
a potem biesiadujący w milczeniu spożywali
dary Boże. W Wielki Piątek po południu udawali
się do kościoła, odwiedzali Grób Pański. ZwyBiuletyn SÛG]LV]RZVNL

nr 3 (220)

marzec 2016

15

7HQLVLyFLVWRRZLZDOF]\OLR3XFKDU%XUPLVWU]D

W

hali sportowej przy Gimnazjum w Sędziszowie Młp. 12-13 marca 2016
r. odbył się XVII Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Sędziszowa Młp.
w ramach „Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego”. Natomiast w niedzielę
26 strażaków walczyło w VI Turnieju Tenisa Stołowego Strażaków OSP o Puchar
Burmistrza Sędziszowa Młp. w turniejach
w sumie wzięło udział 214 zawodników,
159 chłopców i mężczyzn oraz 55 kobiet
i dziewcząt.

Kategoria od 14 –16 lat – chłopcy
1.Wojciech Wszołek – Gimnazjum Sędziszów Młp.
2.Paweł Szymański – Gimnazjum Sędziszów Młp.
3.Grzegorz Jarząb – Gimnazjum Zagorzyce
Górne
Kategoria 17 – 19 lat – kobiety
1. Klaudia Froń – LO Sędziszów Młp.
2. Kinga Kujda – Szkodna
3. Aleksandra Majka – ZST Sędziszów Młp.

Kategoria 40 lat i powyżej - mężczyźni
1. Andrzej Szczypek – Sędziszów Młp.
2. Ryszard Wszołek – Góra Ropczycka
3. Dariusz Róg – Wolica Piaskowa
Kategoria osób niepełnosprawnych dziewczęta
1.Janina Czaja – ŚDS w Sędziszowie Młp.
2.Małgorzata Wszołek – Sędziszów Młp.
3.Wioletta Kozek – ŚDS w Sędziszowie Młp.

XVII PODKARPACKA OLIMPIADA TENISA STOŁOWEGO

Kategoria 17 – 19 lat – mężczyźni
1.Damian Bykowski – Zagorzyce
2.Dawid Zawiślak – Zagorzyce
3.Bartłomiej Madeja – Zagorzyce

Kategoria do lat 13 – dziewczęta
1. Karolina Gdowik – SP Krzywa
2. Agata Róg – SP Zagorzyce Dolne
3. Dominika Ziobro – SP Nr 2 Sędziszów Młp.

Kategoria 20 – 39 lat – kobiety
1.Karolina Kujda – Szkodna
2.Karolina Bartkowicz – Borek Wielki
3.Ewa Zawisza – Ruda

VI TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO STRAŻAKÓW OSP

Kategoria do lat 13 – chłopcy
1. Paweł Ochał – SP Zagorzyce Górne
2. Jakub Kubik – SP Góra Ropczycka
3. Filip Urbanek – SP Nr 2 w Sędziszowie Młp.

Kategoria 20 – 39 lat – mężczyźni
1.Grzegorz Mucha – Zagorzyce
2.Aleksander Zawiślak – Zagorzyce
3.Marek Kochmański – Sędziszów Młp.

Kategoria 17 – 39 lat
1.Krystian Kipa – OSP Zagorzyce Górne
2.Bartłomiej Jarząb – OSP Zagorzyce Dolne
3.Paweł Babicz – OSP Góra Ropczycka

Kategoria od lat 14 – 16 – dziewczęta
1.Judyta Ziajor – Gimnazjum Zagorzyce Górne
2.Ilona Malska – Gimnazjum Zagorzyce Górne
3.Karolina Wozowicz – Gimnazjum Sędziszów Młp.

Kategoria 40 lat i powyżej - kobiety
1. Elżbieta Sołtys – Borek Wielki
2.Agnieszka Delikat – Sędziszów Młp.
3.Agata Wąsowska – Sędziszów Młp.

Kategoria 40 lat i powyżej
1.Wojciech Kozek – OSP Boreczek
2.Piotr Przydział – OSP Czarna Sędziszowska
3.Janusz Jakubik – OSP Ruda
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Kategoria osób niepełnosprawnych chłopcy
1. Mariusz Placek – Borek Wielki
2. Grzegorz Pichla - ŚDS w Sędziszowie Młp.
3. Rafał Borowiec – ŚDS w Sędziszowie Młp.
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XV kolejce II-ligowych zmagań, 23
stycznia 2016 r., siatkarze PZL Sędziszów ulegli, na wyjeździe, Neobusowi
Niebylec 0-3 (22-25, 17-25, 16-25). Także
tydzień później, na własnym parkiecie, nie
sprostali w derbach powiatu Błękitnym
Ropczyce, ulegając im 0-3 (20-25, 17-25, 1925).
W końcu, 6 lutego, w trakcie przerwy
w rozgrywkach, nasz zespół rozegrał zaległy
mecz z XI kolejki z Wisłokiem Strzyżów, na
wyjeździe wygrywając 3-0 (25-15, 25-20,
25-18). Wreszcie! Mogli wykrzyczeć radość
z trzeciej wygranej w lidze sędziszowscy kibice, zwycięstwa, które pozwalało im z nadzieją
patrzeć na końcową fazę rywalizacji w II lidze. Tydzień później siatkarze PZL poszli za
ciosem i wygrali drugi mecz z rzędu na wyjeździe! W XVII kolejce zwyciężyli faworyzowaną Pszczółkę w Lublinie 3-2 (25-17, 23-25,
24-26, 25-16, 15-12). Ta wygrana awansowała
ich na 9 miejsce w tabeli, z dorobkiem 12 pkt.
(tyle samo, co wyprzedzająca ich Avia Świdnik), a dwa więcej od Wisłoka Strzyżów.
Wydawało się, że łatwa wygrana
w Strzyżowie i cenne punkty, przywiezione
z Lublina przybliżą nasz zespół do czołowej
ósemki i bezpośredniego utrzymania się w II
lidze. Niestety, w ostatniej, 18 kolejce, 20 lutego, nasi siatkarze nie sprostali u siebie, walczącym o awans do pierwszej czwórki Karpatom Krosno, przegrywając 1-3 (21:25, 22:25,
25:18, 17:25). Było to, jak się później okazało,
„Pyrrusowe zwycięstwo” krośnian, gdyż Błękitni Ropczyce zwyciężyli Wisłok Strzyżów
3-0 i zapewnili sobie czwarte miejsce, premiowane grą w play-off o awans do I ligi.
Po zasadniczej rundzie rywalizacji,
kolejność w tabeli przedstawiała się następująco: 1. TSV Sanok 50 pkt. 2. Contimax MOSiR Bochnia 42 pkt. 3. Neobus Niebylec 38
pkt. 4. Błękitni Ropczyce 34 pkt. 5. Karpaty
Krosno 33 pkt. 6. Pszczółka Lublin 25 pkt. 7.
AKS V LO Rzeszów 13 pkt. 8. Avia Świdnik
13 pkt. 9. PZL Sędziszów 12 pkt. (19-46 w setach) 10. Wisłok Strzyżów 10 pkt.
Ach, jak niewiele zabrakło do bezpośredniego utrzymania się w II lidze, do
walki o siódme miejsce. Jednakże z nadzieją spoglądano na rywalizację z Wisłokiem
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Strzyżów (do trzech zwycięstw) o 9 miejsce
i pozostanie w II lidze. Już 5 marca okazało
się, jak trudna to będzie rywalizacja. Na parkiecie sędziszowskiego LO siatkarzy PZL spotkał „zimny prysznic” – ulegli w pierwszym
meczu gościom ze Strzyżowa 1-3 (23-25, 2519, 24-26, 19-25). W niedzielnym, drugim
meczu odetchnęliśmy z ulgą, po wygranej 3-2
(25-17, 23-25, 19-25, 25-21, 15-11).
Kolejne spotkania odbyły się
w Strzyżowie, 12 i 13 marca. W pierwszym,
sobotnim meczu zaczęło się znakomicie dla
siatkarzy z Sędziszowa Młp., którzy gładko wygrali dwa pierwsze sety: 25-18, 25-19,
i objęli prowadzenie w meczu 2-0. Gospodarze
jednak zmobilizowali się i dwie kolejne partie
rozstrzygnęli na swoją korzyść: 25-21, 25-18
i o wszystkim miał zadecydować tie-break,
który po zażartej walce wygrali sędziszowianie 16-14, cały mecz 3-2 i objęli prowadzenie,
w rywalizacji o pozostanie w II lidze, 2-1.
Czwarty mecz fazy play-out, 13 marca w Strzyżowie, rozpoczął się po myśli sędziszowian, którzy wygrali pierwszego seta
25-22. Drugiego seta rozstrzygnęli na swoją
korzyść gospodarze wygrywając 26-24. Ten
mecz należał jednak do siatkarzy PZL, którzy
niesieni dopingiem około 40 kibiców z Sędziszowa Młp., wygrali dwa kolejne sety: 25-23
i 25-20, zwyciężyli 3-1, a rywalizację o utrzymanie się w II lidze zakończyli zwycięsko 3-1!
Po meczu uradowani kibice przyjezdnych
dziękowali siatkarzom i trenerowi Piotro-

wi Wiktorowi za sukces, jakim niewątpliwie
jest utrzymanie się PZL Sędziszów w II lidze.
Mimo obiecującego początku sezonu, kolejne
mecze udowodniły, że głównym celem drużyny będzie walka o pozostanie w II lidze.
Prezes Klubu Marek Flis cieszył się
ze zwycięsko zakończonej rywalizacji z Wisłokiem Strzyżów: - Główny cel, zakładany
na początku sezonu przez Zarząd, został
osiągnięty – zespół utrzymał się w II lidze.
Proszę pamiętać, że byliśmy beniaminkiem,
zatwierdzonym do rozgrywek dopiero pod
koniec lipca 2015 r. Mieliśmy dwa miesiące
na przygotowanie się do II ligi, pod względem sportowym, jak i organizacyjno-finansowym. Zarząd Klubu podjął wysiłki i starania, uwieńczone przygotowaniem zespołu
i przystąpieniem do rozgrywek, a drużyna
utrzymała II ligę w Sędziszowie Młp. W imieniu Zarządu naszego Klubu chciałbym w tym
miejscu, na gorąco, tuż po niedzielnym meczu, który przypieczętował nasze utrzymanie
serdecznie podziękować Sponsorom, burmistrzowi Sędziszowa Młp. panu Bogusławowi
Kmieciowi, trenerowi Piotrowi Wiktorowi,
zawodnikom, kibicom i wszystkim, którzy
przychylnie nam pomagali. Dziękując, prosimy o dalszą pomoc i wsparcie – wszak koniec rozgrywek ligowych jest równocześnie
początkiem nowej drogi – przygotowań do
II-ligowego sezonu 2016/2017.
Tekst: Mariusz Kazior
Zdjęcia: Bartłomiej Bielak
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alafel Kebab Osiedle Guzikówka Krosno zwyciężyło w zorganizowanym
w Sędziszowie Młp. 27 lutego br. Turnieju
Ligi Nike Playarena, który odbywał się pod
patronatem Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego Bogusława Kmiecia. W towarzyskich rozgrywkach wzięło udział 8 drużyn.
Mecze rozgrywane były w hali sędziszowskiego Liceum Ogólnokształcącego.
W rozgrywkach uczestniczyły zespoły
z Krosna, Dębicy, Leżajska i Ostrowca Świętokrzyskiego, i dwa z Sędziszowa Młp. – FC
Reganówka i Mighty Ducks. W półfinałach
rozgrywek znalazły się obie sędziszowskie
drużyny. FC Reganówka w półfinałowym
meczu pokonała The Crew Dębica 3:1, natomiast Mighty Ducks uległa krośnieńskiej Guzikówce w rzutach karnych 2:3. W finałowym
meczu Reganówka uległa drużynie z Krosna
1:3, natomiast trzecie miejsce zdobył zespół
Mighty Ducks.
Puchary zwycięzcom wręczał burmistrz
Bogusław Kmieć, który ufundował trofea.
Nagrodę za najładniejszą bramkę otrzymał
Maciej Dryja z Mighty Ducks, najlepszym
asystującym graczem został Krystian Majka
z FC Reganówka.
Wyniki:
Grupa A
Mighty Ducks Sędziszów – RKS Chuwdu
Krosno 2:1
The Crew Dębica – BGH Biedaczów Leżajsk 4:2
Mighty Ducks – The Crew 3:1
RKS Chuwdu – BGH Biedaczów 7:0
Mighty Ducks – BGH Biedaczów 2:2
RKS Chuwdu – The Crew 1:2
Grupa B
FC Reganówka Sędziszów – Guzikówka
krosno 3:1
The Stylacja Saturn Gąski Ostrowiec Świętokrzyski – Smyki Rulez Leżajsk 5:2
FC Reganówka – The Stylacja 2:1
Guzikówka Krosno – Smyki Rulez Leżajsk 5:0
FC Reganówka - Smyki Rulez Leżajsk 3:3
Guzikówka Krosno – The Stylacja 4:2
Półfinały:
FC Reganówka – The Crew 3:1
Mighty Ducks – Guzikówka Krosno 2:2
Mecz o III miejsce:
The Crew – Mighty Ducks 3:1
Finał:
FC Reganówka – Guzikówka Krosno 0:1
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tym roku Licealny Teatra Muzyczny, działający przy sędziszowskim
Liceum Ogólnokształcącym, przygotował
musical „Alicja w Krainie Czarów”. Premiera odbyła się 28 lutego br. w Domu
Kultury. Publiczność oklaskiwała ósme już
przedstawienie szkolnego teatru, a burmistrz Sędziszowa Młp. Bogusław Kmieć
wręczył młodym artystom „zaczarowaną”,
bo powiększoną bombonierkę.
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