Zespoły polonijne zatańczyły
w Sędziszowie Małopolskim
Ponad 1100 osób z 37 zespołów z 14 państw wzięło
udział w XVI Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, który
w dniach 23-30 lipca odbył się
w Rzeszowie. Tradycyjnie,
jako jedno z miast festiwalowych, gościny naszym rodakom udzielił Sędziszów Młp.
Wœród zespo³ów dominowa³y
grupy z USA (8) i Kanady (9),
ponadto reprezentowane by³y
Bia³oruœ, Brazylia, Litwa, Niemcy, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Czechy, Rosja, Mo³dawia,
Ukraina, Wielka Brytania. Najd³u¿sz¹ podró¿, bo trwaj¹c¹ a¿
6 dni poci¹giem musia³ odbyæ
zespó³ „Syberyjski krakowiak”
z rosyjskiego Abakanu, a po raz
ciąg dalszy na str. 5 Delegacje goszczących w Sędziszowie Młp. zespołów polonijnych spotkały się z władzami samorządowymi.

Fot. (4) M. Idzik

Zespół Folklorystyczny „Lajkonik” z Tucson (USA),
Powstał pod gorącym słońcem Arizony w 1998 i jest pierwsza grupą w tym
stanie, krzewiącą kulturę polską poprzez taniec. Grupa cieszy się wielkim i wciąż
rosnącym zainteresowaniem wśród lokalnej społeczności. W roku 2012 „Lajkonik,” jako pierwszy polski zespół folklorystycny w Stanach Zjednoczonych,
wystąpił podczas przerwy w meczu koszykówki NBA, świetując Polish Heritage
Night z Marcinem Gortatem przed publicznością liczącą 13 000 kibiców. „Lajkonik” czerpie energię z silnej, ponad stutysięcznej Polonii w Phoenix i Tucson, jak
też z prężnie działającego Arizona Polish Club w Tucson, Polonii przy kościele
Św. Cyryla w Tucson oraz Stowarzyszenia Polskich Studentów przy Uniwersytecie w Arizonie. Wsparcia zespołowi udzielają również Pima Arts Council, Konsulat
Polski w Los Angeles oraz polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Kierownikiem i choreografem jest Joanna Schmit.

Folklorystyczny Zespół Polonijny „Korale” z Krasnojarska (Rosja)
Działający przy organizacji „Polonia Żelznogorska” składa się z potomków
Polaków zesłanych przed laty na Syberię. Powstał pięć lat temu. Zespół „Korale”
przedstawia sybirakom polską kulturę. Duża odległość przeszkadza uczestnictwu
w festiwalach i występach w Polsce. Zespół był inicjatorem i organizatorem
I Syberyjskiego Festiwalu Polskiego Folkloru w Krasnojarsku, uczestniczył także
w Festiwalu Kresowej Kultury w Mrągowie.
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Zespół „Korale” prezentuje folklor różnych regionów Polski, główne tańce narodowe. Ważnym celem dla zespołu jest promocja kultury syberyjskiej w świecie. Dlatego
program składa się także z tańców rosyjskich, tańców Ewenków (syberyjska mniejszość narodowa ) oraz tańców Kozaków (pierwszych Rosjan osiedlonych w Krasnojarsku). Kierownikiem zespołu i choreografem jest Julia Skidan – absolwentka Studium Instruktorów Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie.
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GMINNE INWESTYCJE

Letnia pogoda sprzyja realizacji inwestycji gminnych. Trwają
prace głównie przy budowie chodników i remontach budynków komunalnych.

Chodnik do Buczyny.

Ul. Mickiewicza.

Chodnik wokół Domu Ludowego w Krzywej.

Do tej pory zakoñczona zosta³a realizacja zadania pn.: Przebudowa drogi (nr ewid. 632/
110) polegaj¹ca na budowie
chodnika do Parku Buczyna
w miejscowoœci Góra Ropczycka. W ramach inwestycji wykonano 252 m krawê¿ników na
³awie betonowej, 250 m obrze¿y
na ³awie betonowej oraz 462,5 m2
chodnika z kostki brukowej betonowej. Wartoœæ ca³ego zadania to 56 268,77 z³, z czego 80%
Gmina pozyska³a ze œrodków
Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie
zosta³o wykonane przez Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Sêdziszowie M³p.
Nastêpn¹ zakoñczon¹ inwestycj¹ realizowan¹ przez Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Sêdziszowie M³p. jest Przebudowa chodnika w ci¹gu ulicy
Kasztanowej w Sêdziszowie Ma³opolskim, w wyniku której wykonano roboty polegaj¹ce na

rozbiórce starego chodnika,
u³o¿eniu nowego chodnika
z kostki brukowej betonowej
o ³¹cznej powierzchni 508 m2
oraz poszerzeniu jezdni o nawierzchni bitumicznej o 40 m2.
Wartoœæ zadania to 70 612,15 z³.
Kolejn¹ zakoñczon¹ inwestycj¹ jest Przebudowa chodnika w ci¹gu ulicy Mickiewicza
w Sêdziszowie Ma³opolskim,

której wartoœæ wynios³a
131 406,57 z³. Zadanie swoim
zakresem obejmowa³o prace
zwi¹zane z rozbiórk¹ starego
chodnika. W rezultacie u³o¿ono
464 m2 chodnika z kostki brukowej. Zadanie o wartoœci
131 406,57 z³ wykonane zosta³o
przez Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sêdziszowie M³p.
Oprócz inwestycji przy ul. Mickiewicza na Osiedlu „Reganówka” z inicjatywy mieszkañców
mia³a miejsce „Budowa chodnika przy ul. Ko³³¹taja w Sêdziszowie M³p.” (od strony ul. Grunwaldzkiej). Po zakoñczeniu prac
przez firmê „Us³ugi kopark¹
i roboty ziemne” Andrzej Gawlik z Sêdziszowa M³p. powsta³
chodnik o d³ugoœci 100 mb.
Przedsiêwziêcie o wartoœci
25 709,46 z³. zosta³o sfinansowane z bud¿etu gminy w ramach
funduszu osiedlowego.
Natomiast w Krzywej obok
Domu Ludowego zrealizowana
zosta³a inwestycja finansowana
z bud¿etu gminy w ramach funduszu so³eckiego pn. „U³o¿enie
kostki brukowej przy Domu Ludowym w Krzywej”. Zadanie to
o wartoœci 18 238,44 z³ wykona³a firma Us³ugi kopark¹ i roboty
ziemne Andrzej Gawlik.
Realizacji doczeka³a siê równie¿ inwestycja pn.: „Budowa
chodnika w ci¹gu drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa –
Sêdziszów Ma³opolski w km
19+590 – 19+950 w miejscowoœci Wolica £ugowa”, o co zabiegali so³tysi pobliskich miejscowoœci oraz inne grupy interesariuszy. W ramach zadania Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ma
do wykonania rów kryty na d³.
360 m, poszerzenie jezdni na

Ul. Kasztanowa.
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Ul. Kołłątaja.

pow. 490 m2 oraz chodniki i zjazdy o pow. 555 m2. Wartoœæ zadania to 26 7701,44 z³, z czego 80%
Gmina pozyska³a ze œrodków
Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Ponadto przeprowadzono
remonty mostów w Górze Ropczyckiej w przysió³ku Nawsie,
w Zagorzycach ko³o SKR-u,
w miejscowoœci Ruda ko³o OSP,
w Borku Wielkim ko³o koœcio³a
oraz w ci¹gu ulicy J. Kroczki
w Sêdziszowie M³p. Prace polega³y na oczyszczeniu nawierzchni, oczyszczeniu sto¿ków, przyczó³ków mostowych, odkrzaczeniu okolic mostu oraz pomalowaniu porêczy ochronnych.
W przypadku obiektów kubaturowych, trwaj¹ prace przy
„Przebudowie i remoncie budynku Domu Sportu w Kawêczynie Sêdziszowskim”, którego
zakres obejmuje wyburzenie
œcianek wewnêtrznych (dzia³owych); przebudowê pomieszczeñ istniej¹cego zaplecza socjalnego, pokoju sêdziów, magazynu sprzêtu i pokoju trenera na:
czêœæ socjaln¹ (szatnia z ³azienkami), pomieszczenie trenera,
pralniê oraz pokój sêdziów
z ³azienk¹; przebudowê czêœci
korytarza na magazyn sprzêtu
sportowego, WC œwietlic oraz
kot³owni; osuszenie i zasypanie
piwnicy pod scen¹; wymianê stolarki okiennej i drzwiowej; wyburzenie posadzki i wykonanie
nowych wraz z podbudowami;
remont schodów zewnêtrznych;
wzmocnienie konstrukcji stalowej dachu nad sal¹ sportow¹
oraz zapleczem; wykonanie nowego pokrycia dachowego nad
sal¹ sportow¹; wykonanie nowych rynien i rur spustowych
ciąg dalszy na str. 4
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ciąg dalszy ze str. 3
w ca³ym budynku; ocieplenie ca³ego budynku i wykonanie nowych tynków; ocieplenie 2 cm
warstw¹ styropianu s³upów oraz
belki nad s³upami i stropu, wykonanie nowych tynków mozaikowych, wykonanie nowych
otworów w œcianach na nowe

drzwi wewnêtrzne, monta¿
drzwi, skucie luŸnych tynków,
uzupe³nienie braków w tynkach,
usuniêcie starej farby ze œcian
i sufitu, malowanie, przebudowê instalacji elektrycznej i instalacji sanitarnej, wykonanie nowej instalacji c.o. Inwestycja realizowana jest przez Remontowo-Wytwórcz¹ Spó³dzielniê Pra-

Sala gimnastyczna w Zagorzycach Dolnych.

cy POKÓJ z Ropczyc. Wartoœæ
przedsiêwziêcia to 941 122,35 z³,
z czego 765 140,13 z³ finansowane jest ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013.
Kolejnym obiektem, który
w najbli¿szym czasie zostanie oddany do u¿ytku jest Sala gimnastyczna wraz zapleczem w Zagorzycach Dolnych realizowana
w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa Szko³y Podstawowej w Zagorzycach Dolnych
wraz z dobudow¹ sali gimnastycznej z urz¹dzeniami technicznymi oraz budowa parkingu na dzia³kach nr ewid. 275/2
i 312 po³o¿onych w Zagorzycach”. Inwestycja realizowana
by³a w latach 2012-2014 i obejmowa³a swoim zakresem:
I. Budowê sali gimnastycznej
z zapleczem w technologii tradycyjnej z dachem wielospado-

wym, z instalacjami wewnêtrznymi, przy³¹czami wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, bezodp³ywowym zbiornikiem œcieków oraz parkingiem. W rezultacie powsta³ budynek o kubaturze 3 599,52 m3, powierzchni
u¿ytkowej wynosz¹cej 578,38 m2
oraz powierzchni zabudowy
równej 538,87 m2.
II. Remont i przebudowê budynku starej szko³y obejmuj¹c¹:
wyburzenia i zamurowania, wykonanie instalacji elektrycznej,
uzupe³nienie tynków, wymianê
drzwi wewnêtrznych, szpachlowanie i malowanie, czêœciow¹
wymianê posadzek. Wykonawc¹
przedmiotowej inwestycji, której
wartoœæ wynios³a 2 139 333,53 z³
by³a firma „PAW-BUD” s.c. Pawe³
Syper, Micha³ Ryœ.
Uczniom szko³y podstawowej
¿yczymy wielu sukcesów sportowych.
Oprac. MK

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r./ – Burmistrz Sędziszowa
Małopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w obrębie Góra Ropczycka przeznaczonych do dzierżawy.
Oznaczenie wg
księgi
wieczystej
43791

Numer
ewidencyjny
nieruchomości

Opłata za
dzierżawę

Powierzchnia
nieruchomości
w ha

Przeznaczenie nieruchomości w Studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego lub MPZP

Forma
dzierżawy

Uwagi

632/5

pow. 3 a – 13,90 zł,
poniżej 3 a – 41,60 zł
rocznie

ogólnie 2.1177

Z – tereny zieleni parkowej i działkowej

bezprzetargowa

Teren pod
uprawy
ogrodnicze

Uwagi:
1. Dzierżawca z tytułu dzierżawy opłacać będzie czynsz oraz podatek.
2. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp., na okres
21 dni tj. do dnia 11.08.2014 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r./ – Burmistrz Sędziszowa
Małopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w obrębie Sędziszów Małopolski przeznaczonych do dzierżawy.
Numer
ewidencyjny
nieruchomości

Opłata za
dzierżawę

Powierzchnia
nieruchomości
w ha

Część 356/5

miesięcznie
898 zł + VAT

0.0875

PU – przemysłowo-usługowe

RZ1R/00057158/6

448/2

539 zł rocznie

2.00

PU – przemysłowo-usługowe

RZ1R/00057158/6

448/2

539 zł rocznie

2.00

PU – przemysłowo-usługowe

Część 1208

83 zł rocznie

0.30

RZ1R/00017072/7

1383/1

78 zł rocznie

0.30

RZ1R/00017072/7

393

74 zł rocznie

0.3069

Oznaczenie wg
księgi
wieczystej
40327

49885

Przeznaczenie nieruchomości w Studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego lub MPZP

MP – zorganizowane mieszkaniowo-usługowe
Obszary wymagające sporządzenia miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego
MP – zorganizowane mieszkaniowo-usługowe
Obszary wymagające sporządzenia miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego
PU – przemysłowo-usługowe

Forma
dzierżawy

Uwagi

Teren pod
zaplecze budowy
Pod uprawy
bezprzetargowa
rolnicze
Pod uprawy
bezprzetargowa
rolnicze

bezprzetargowa

bezprzetargowa

Teren pod
uprawy rolnicze

bezprzetargowa

Teren pod
uprawy rolnicze

bezprzetargowa

Tereny pod
uprawy rolnicze

Uwagi:
1. Dzierżawca z tytułu dzierżawy opłacać będzie czynsz oraz podatek.
2. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp., na okres
21 dni tj. do dnia 11.08.2014 r.
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Zespoły polonijne zatańczyły w Sędziszowie Młp.
ciąg dalszy ze str. 2
pierwszy w Rzeszowie pojawi³ siê
zespó³ „Wo³yñskie s³owiki” z ukraiñskiego £ucka.
W tym roku mi³oœnicy folkloru w Sêdziszowie M³p. mogli
obejrzeæ dwa koncerty, podczas
których zaprezentowa³o siê a¿
piêæ zespo³ów polonijnych.
W niedzielê 20 lipca w sali widowiskowej MGOK wyst¹pi³y zespo³y: „Korale” z Krasnojarska
w Rosji, „Lajkonik” z Tucson
(USA) oraz „Polonia” z Reginy
(Kanada).
21 lipca delegacje zespo³ów
spotka³y siê w ratuszu z w³adzami naszego miasta. By³a to oka-

zja do podzielenia siê wra¿eniami z wystêpów i pobytu w naszym
mieœcie, a tak¿e opowieœci o okolicznoœciach, które sprawi³y, ¿e
ich rodziny znalaz³y siê na obczyŸnie, o swojej pracy i pasjach
zwi¹zanych z kultywowaniem
polskiej tradycji i kultury ludowej w krajach zamieszkania.
Tydzieñ póŸniej, 27 lipca, do
Sêdziszowa M³p. przyby³y kolejne dwa zespo³y polonijne: „Syberyjski Krakowiak” z Rosji oraz
„Weso³y Lud” z Chicago. Tym
razem koncert odby³ siê na scenie w Rynku. Licznie zgromadzona publicznoœæ oprócz tañców narodowych mog³a obejrzeæ rzadko prezentowane

w naszym regionie tañce opoczyñskie czy kurpiowskie a tak¿e
tañce krajów zamieszkania.
Oprócz „polonusów” na scenie zaprezentowa³y siê sêdziszowskie „Rochy”. Dwugodzinny
koncert zakoñczy³o wspólne
odœpiewanie hymnu „Marsz Polonia”. Wszyscy uczestnicy koncertu otrzymali upominki, zostali tak¿e podjêci kolacj¹. Sêdziszowskie spotkania z zespo³ami
polonijnymi zakoñczy³y ¿yczenia
ponownego spotkania za trzy
lata, podczas kolejnej edycji
Œwiatowego Festiwalu Polonijnych Zespo³ów Folklorystycznych.
(b)

Fot. M. Idzik

Polski Zespół Tańca Ludowego „Polonia” (Kanada)
Powstał w mieście Regina w Saskatchewan w Kanadzie
w 1930 roku, przy kościele św. Antoniego. Obecnie zespół liczy
30 osób w wieku od 5 do 40 lat. W 2001 roku „Polonia”
wystąpiła dla brytyjskiego następcy tronu księcia Karola w czasie jego pobytu w Kanadzie. Zespół koncertował także w USA

w 2012 roku na Gali Polskich Tańców w Minneapolis. W czerwcu tego roku „Polonia” była gościem wielokulturowego festiwalu
w Winnipeg (Kanada). Na rzeszowskim festiwalu zespół wystąpił
poprzednio w 1996 i 2005 roku. Prezesem zespołu jest Tracey
Smela, a choreografami Tamara Scrimbit i Lisa Novak.

Zespół Polskich Tańców Ludowych „Wesoły Lud” z Chicago
Jest reprezentacyjnym zespołem folklorystycznym Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce – najstarszej i jednej z największych organizacji Polonii Stanów Zjednoczonych. Zespół został zorganizowany z inicjatywy Michaliny Binkowskiej-Jamińskiej w styczniu 1977 r.
„Wesoły Lud” występował w Polsce, na Litwie, na Ukrainie, na Węgrzech, w Montrealu i Toronto w Kanadzie, i dwukrotnie w Chinach –
w Szanghaju i Pekinie oraz w wielu stanach Stanów Zjednoczonych
Ameryki Północnej koncertując ponad 1100 razy.
„Wesoły Lud” w 2014r. uczestniczył po raz dziesiąty w Światowym
Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych.
Stałymi choreografami i kierownikami artystycznymi Zespołu „Wesoły
Lud” są Michalina i Ryszard Jamińscy, którzy w 2012 r. zostali odznaczeni
Srebrnymi Krzyżami Zasługi przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polski. „Wesoły Lud” jest jednym z założycieli i członkiem Stowarzyszenia Polskich Tańców Ludowych w Ameryce (Polish Folk Dance Association of the Americas, Inc.) oraz organizatorem Festiwali Polskich
Tańców Ludowych w Chicago.
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„Syberyjski Krakowiak”
Został założony w syberyjskim mieście Abakan w listopadzie 1997 roku. Zespół dwukrotnie był nominowany do udziału w XII
i XIII Światowym Festiwalu Zespołów Polonijnych w Rzeszowie (2002 r., 2005 r.),
jako jedyna grupa z Federacji Rosyjskiej. „Syberyjski Krakowiak” przy wsparciu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Sybirackich występował w latach 2005-2007 z programem pieśni i tańców w polskich i rosyjskich
miastach. W repertuarze grupy znajdują się
polskie pieśni i tańce regionalne oraz ludowe
pieśni i tańce Chakasów, Rosjan – Sybiraków. Choreografami zespołu są Helena Władimirowa oraz Natalia Wołkowa.

Spotkania
przedfestiwalowe
Sędziszów Małopolski
19-23.07.2014 r.
Ju¿ po raz szesnasty Rzeszów
goœci³ potomków polskich emigrantów, tych z tak zwanej starej emigracji i tych z ca³kiem
nowej, zrzeszonej w polskich
klubach i grupach folklorystycznych. Trzydzieœci siedem
zespo³ów z ca³ego œwiata przed
przyjazdem do Rzeszowa przez
kilka dni poprzedzaj¹cych festiwal przebywa³o w kilku miastach Podkarpacia m. in.
w naszym Sêdziszowie.
Goœciliœmy zespo³y: „Polonia”
z Kanady, „Lajkonik” z USA
i „Korale” z Rosji. W rolê gospodarza wcieli³ siê Zespó³ Pieœni i Tañca „Rochy”. Piloci – wolontariusze towarzyszyli „polonusom” praktycznie 24 godziny na dobê s³u¿¹c pomoc¹ i informacj¹. Program pobytu by³
doœæ szczelnie wype³niony.
Cz³onkowie zespo³ów wziêli
udzia³ w dwóch koncertach
w Sêdziszowie i Trzcianie i zwiedzili Muzeum Kultury Ludowej
w Kolbuszowej, gdzie odby³a siê
sesja fotograficzna w strojach
ludowych, na tle architektury
XIX wiecznej rzeszowskiej wsi
.Bardzo istotnym punktem programu pobytu by³y warsztaty
z tañców przeworskich i rzeszowskich przeprowadzone przez instruktorów ZPiT „Rochy” .
W³aœnie za to dostaliœmy du¿e
podziêkowania od naszych goœci, którzy na co dzieñ nie s¹
tak œciœle zwi¹zani z polsk¹ kultur¹ i przyje¿d¿aj¹c na festiwal
do kraju swoich przodków
pragn¹ z tego pobytu wynieœæ
jak najwiêcej. Chc¹ mówiæ,
œpiewaæ, tañczyæ, a nawet jeœæ
wy³¹cznie po polsku. Zmiana
klimatu, diety i trybu ¿ycia nie
wszystkim pos³u¿y³a, ale by³y to
tylko drobne niedogodnoœci.
Wyje¿d¿aj¹c z naszego miasta
dziêkowali za gor¹ce przyjêcie
i deklarowali chêæ powrotu do
Sêdziszowa przy okazji udzia³u
w kolejnej edycji festiwalu
(a mo¿e trochê wczeœniej, po
kawa³ek serca, które zostawili
w Sêdziszowie).
KS
P.S. Wydaje mi siê, ¿e w przypadku kilku ch³opców i dziewcz¹t nast¹pi wczeœniejsza obustronna wymiana.
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Wierny Bogu i Ojczyźnie
22 czerwca 2014 roku, w trzecią rocznicę śmierci, w klasztorze oo. Kapucynów w Sędziszowie Młp. została odprawiona uroczysta Msza
święta, po której poświęcono i odsłonięto tablicę, upamiętniającą ojca Hieronima
Warachima.
Mszê œw. koncelebrowali
o. gwardian Janusz Pa³ka, bp senior Stanis³aw Padewski oraz
o. Tomasz Protasiewicz, który
w homilii wspomina³ swoje spotkania z o. Hieronimem, gdy
jako nowicjusz przyby³ do sêdziszowskiego klasztoru. Przypomnia³ tak¿e moment œmierci
o. Hieronima, która zasta³a go
w fotelu, nad otwartym brewiarzem, w œwiêto Bo¿ego Cia³a.
Dzisiaj, zgromadzeni w murach tej
œwi¹tyni pragniemy utrwaliæ w sercach i w kamieniu nasz¹ wdziêczn¹
pamiêæ o ojcu Hieronimie Warachimie kapucynie – powiedzia³
o. Tomasz Protasiewicz dokonuj¹c poœwiêcenia tablicy, ufundowanej przez mieszkañców Sêdziszowa M³p. i wspólnotê klasztorn¹.
Ods³oniêcia tablicy dokona³
krewny o. Hieronima. Po ods³o-

Karol Warachim
(w zakonie o. Hieronim), syn
Andrzeja i Magdaleny z Jaworskich, urodzi³ siê 6 wrzeœnia
1916 r. we Lwowie – Ho³osko
Ma³e. W 1932 r. przyby³ do Sêdziszowa, by wst¹piæ do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, a w 1937 r. z³o¿y³ œluby wieczyste. Studia filozoficzne i teologiczne odbywa³ w Krakowie,
gdzie te¿ 3 wrzeœnia 1939 r.
otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie.
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Podczas wojny znalaz³ siê w rodzinnym Lwowie i tam prze¿ywa³ okupacjê sowieck¹ i niemieck¹, bêd¹c kapelanem Armii Krajowej. Wiosn¹ 1944 r.
zosta³ skierowany do klasztoru
Braci Mniejszych Kapucynów
w Sêdziszowie Ma³opolskim. Jak
nie raz wspomina³: Opatrznoœæ
wziê³a mnie za czuprynê i przenios³a do Sêdziszowa. Dziêki temu
unikn¹³ losu wielu ¿o³nierzy
Armii Krajowej ze Lwowa, którzy zostali aresztowani przez
NKWD i zamordowani.
Po zakoñczeniu wojny pracowa³ w Bia³ogardzie, Wa³czu,
Gdañsku, a nastêpnie w Nowej
Soli n. Odr¹ i we Wroc³awiu.
W 1962 r. wyjecha³ do Szwajcarii, sk¹d uda³ siê do Rzymu,
gdzie by³ œwiadkiem otwarcia
Soboru Watykañskiego II przez
papie¿a Jana XXIII.
W latach 1964-70 pe³ni³ obowi¹zki prowincja³a Krakowskiej
Prowincji Kapucynów.
W 1968 r., podczas pobytu we

W³oszech, mia³ mo¿liwoœæ spotkaæ siê z o. Pio.
Po z³o¿eniu obowi¹zków
prowincja³a zosta³ skierowany
do domu zakonnego w Gdañsku, gdzie w latach 1973-79 by³
prze³o¿onym domu zakonnego Ojców Kapucynów. W latach 1979-81 pe³ni³ obowi¹zki
spowiednika przy bazylice
Domku Matki Bo¿ej w Loreto.
W 1982 r. o. Hieronim Warachim zosta³ mianowany prze³o¿onym klasztoru Kapucynów
w Wiener Neustadt, gdzie przebywa³ 10 lat – do roku 1992.
Jesieni¹ tego roku osiad³ w Sêdziszowie Ma³opolskim, gdzie
mieszka³ do œmierci w 2011 r.
O. Hieronim, podczas swojego d³ugiego ¿ycia, oddawa³ siê
nie tylko pracy duszpasterskiej,
ale tak¿e pracy pisarskiej. Bibliografia o. Hieronima obejmuje ponad 100 pozycji. S¹ to
artyku³y zamieszczane m.in.
w L’Osservatore Romano, Niedzieli, Naszym Dzienniku, t³u-

niêciu tablicy g³os zabra³ dr Stanis³aw Dziurzyñski, dziêkuj¹c
w imieniu sêdziszowskiej s³u¿by
zdrowia za inicjatywê upamiêtnienia ojca Hieronima.
S³owa podziêkowania wypowiedzia³ tak¿e krewny o. Hieronima: W imieniu rodziny mam zaszczyt podziêkowaæ zgromadzeniu ojców kapucynów za zachowan¹ pamiêæ o naszym stryju o. Hieronimie.
Ufundowana przez zgromadzenie
i mieszkañców Sêdziszowa M³p. tablica bêdzie przypominaæ jego wyj¹tkow¹ osobowoœæ nastêpnym pokoleniom sêdziszowian. Nasz wujek przez
swój szczególny dar przekazywania
radoœci ¿ycia jednoczy³ wiernych, ale
równie¿ lwowskie rodziny Jaworskich
i Warachimów. D³ugie, choæ dla nas
krótkie ¿ycie ojca Hieronima cechowa³o g³êbokie umi³owanie Boga
i Ojczyzny. To umi³owanie, dziêki powo³aniu zakonnemu, potrafi³ szczodrze przekazywaæ otaczaj¹cym go kolejnym pokoleniom wiernych. Bóg
i Ojczyzna to busola ¿ycia ojca Hieronima i tej busoli by³ zawsze wierny, zgodnie z has³em wypisanym na
herbie miasta w którym przyszed³ na
œwiat: „Semper Fidelis”.
W uroczystoœci uczestniczy³y
poczty sztandarowe jednostek
OSP, cz³onkowie Zwi¹zku Strzeleckiego „Strzelec” OSW, przedstawiciele s³u¿by zdrowia oraz
licznie zgromadzeni wierni.
b

maczenia z jêzyka ³aciñskiego,
w³oskiego i niemieckiego oraz
ksi¹¿ki: „Polskie pami¹tki
w Loreto”, „W³óczêga Bo¿y” –
biografia s³ugi Bo¿ego o. Serafina Kaszuby, „Kapucyn, kap³an, robotnik” – biografia
o. Adama Jakubka, „Kapucyñska Odyseja. Przez Podole i Wo³yñ”, „Kapucyni Sybiracy”,
„Lwów – miasto zabytków kultury”, „Koœció³ i Klasztor Braci
Mniejszych Kapucynów w Sêdziszowie M³p.” i inne.
Ojciec Hieronim Warachim
s³yn¹³ jako znakomity kaznodzieja, przyci¹gaj¹cy do klasztornego koœcio³a rzesze wiernych.
Za swoj¹ patriotyczn¹ postawê zosta³ odznaczony Krzy¿em
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Order ofiarowa³
jako wotum Matce Bo¿ej Kutkorskiej.
Zmar³ 23 czerwca 2011 roku,
prze¿ywszy 95 lat, z czego 79
w zakonie, a 72 w kap³añstwie.
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Eksperci doradzają za darmo rolnikom
Od 9 czerwca w każdym
z województw działają Zespoły Ekspertów, które pomagają rolnikom i innym beneficjentom Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przygotowaniu uzupełnień lub wyjaśnień do złożonych wniosków o przyznanie pomocy, wypłatę wsparcia czy jego prawidłowe rozliczenie.
Dotyczy to wniosków z³o¿onych w ARiMR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz
wniosków o przyznanie wsparcia
finansowego wstêpnie uznanym
grupom czy organizacjom producentów owoców i warzyw.
Z inicjatywy Ministra Rolnictwa powo³ano zespo³y, które powsta³y na podstawie umów zawartych przez ARiMR z Oœrodkami Doradztwa Rolniczego.
W realizacjê tego przedsiêwziêcia w³¹czono równie¿ Izby Rolnicze i inne instytucje zwi¹zane
z rolnictwem. Czêsto zdarza siê,
¿e ARiMR po analizie otrzymanych dokumentów o przyznanie
pomocy czy wyp³atê wsparcia,

musi prosiæ wnioskodawców
o przes³anie wyjaœnieñ czy uzupe³nieñ i wtedy zaczynaj¹ siê czasami problemy. W wiêkszoœci
przypadków beneficjenci potrafi¹ sami wprowadziæ poprawki
czy uzupe³niæ wnioski, bywa jednak i tak, ¿e wnioskodawcy nie
potrafi¹ dokonaæ uzupe³nieñ.
Wówczas czêœæ z nich decydowa³a siê na korzystanie z p³atnych porad udzielanych przez
firmy trudni¹ce siê doradztwem
lub rezygnowa³a z ubiegania siê
o uzyskanie wsparcia.
Zespo³y ekspertów bezp³atnie
pomagaj¹ wnioskodawcom, którzy ubiegali siê w ARiMR o przyznanie m.in. pomocy w ramach
nastêpuj¹cych dzia³añ finansowanych z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013:
n u³atwianie startu m³odym rolnikom;
n modernizacja gospodarstw
rolnych;
n zwiêkszanie wartoœci dodanej
podstawowej produkcji rolnej
i leœnej (tylko Centrum Doradztwa Rolniczego);
n przywracanie potencja³u produkcji rolnej zniszczonego

w wyniku wyst¹pienia klêsk
¿ywio³owych oraz wprowadzenie odpowiednich dzia³añ zapobiegawczych;
n wspieranie gospodarowania
na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW);
n program rolnoœrodowiskowy;
n zalesianie gruntów rolnych
oraz zalesianie gruntów innych ni¿ rolne;
n ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej;
n wdra¿anie lokalnych strategii
rozwoju w zakresie ró¿nicowania w kierunku dzia³alnoœci
nierolniczej;
n grupy producentów rolnych;
n tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw;
n wdra¿anie lokalnych strategii
rozwoju w zakresie tworzenia
i rozwoju mikroprzedsiêbiorstw.
Doradcy miêdzy innymi pomagaj¹ zebraæ i w³aœciwie przygotowaæ do przedstawienia dokumenty, które œwiadcz¹ o przebiegu realizowanych przez wnioskodawców inwestycji; udzielaj¹
tak¿e porad jak poprawnie udo-

kumentowaæ i rozliczyæ poniesione przez beneficjentów koszty wykonanych operacji; doradzaj¹ jak napisaæ odpowiedzi na
zastrze¿enia Agencji dotycz¹ce
z³o¿onych dokumentów.
Szczegółowe informacje
na temat możliwości otrzymania
wsparcia doradczego
i jego zakresu można uzyskać
w Wojewódzkich Ośrodkach
Doradztwa Rolniczego
(Boguchwała, ul. Tkaczowa 146,
tel. 17 870 15 07)
oraz Oddziałach Regionalnych
ARiMR (Rzeszów, al. Rejtana 36,
tel. 17 875 60 00).
W powiecie
ropczycko-sędziszowskim
rolnicy mogą skorzystać
z pomocy doradców
Podkarpackiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego
w Ropczycach:
Marek Stręk tel. 723 977 333
i Małgorzata Szczygieł
tel. 723 977 525.
Barbara Traciak
Członek Rady Powiatowej
Podkarpackiej Izby Rolniczej
w Ropczycach

Ordery Serca
Matkom Wsi
Ko³o Gospodyñ Wiejskich oraz
Szko³a Podstawowa w Klêczanach
byli organizatorami Pikniku Rodzinnego, który odby³ siê w niedzielê 29 czerwca br. Uczestnicy
mogli obejrzeæ wystêpy uczniów
z miejscowej szko³y, skosztowaæ
tradycyjnych przysmaków przygotowanych przez panie z KGW,
a najm³odsi mogli bawiæ siê na
trampolinie i zje¿d¿ali.
G³ównym punktem uroczystoœci by³o wrêczenie medali „Order Serca Matkom Wsi” dwóm
paniom. Na wniosek Renaty
P³och, przewodnicz¹cej miejscowego Ko³a, medale otrzyma³y Zofia Kwaœniak i Celina Kaczor. Moment wrêczania medali jest zawsze wzruszaj¹cy
i w oczach zarówno odznaczonych, ich rodzin, a tak¿e wrêczaj¹cych czêsto zakrêci siê ³ezka.
– Medal jest przyznawany przez
Zarz¹d Krajowy Zwi¹zku Rolników,
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Wspólne zdjęcie z odznaczonymi – od lewej Zofia Kwaśniak i Celina Kaczor.

Kó³ek i Organizacji Rolniczych i jest
wyrazem uznania za matczyny trud
w³o¿ony w wychowanie m³odego pokolenia Polaków – Patriotów, za
kszta³towanie w rodzinnym domu
i œrodowisku humanistycznych postaw moralnych, za aktywnoœæ spo³eczno-zawodow¹ w œrodowisku wiejskim. To tylko niektóre z przes³anek
do nadania odznaczenia – wyjaœnia

Barbara Traciak, przewodnicz¹ca Gminnej Rady Kó³ Gospodyñ
Wiejskich w Sêdziszowie M³p. –
W tym roku, w naszej gminie otrzyma³y go dwie mamy, natomiast
w roku ubieg³ym piêæ matek – cz³onkiñ KGW, z Zagorzyc Górnych i Czarnej Sêdziszowskiej – dodaje.
Medale wrêczali: Mieczys³aw
Bochenek – prezes Wojewódz-

fot. Archiwum

kiego Zwi¹zku Rolników Kó³ek
i Organizacji Rolniczych w Rzeszowie, Stanis³aw Ziemiñski – starosta powiatu, Kazimierz Kie³b
– burmistrz Sêdziszowa M³p.
i Barbara Traciak, przewodnicz¹ca Gminnej Rady Kó³ Gospodyñ Wiejskich w Sêdziszowie
M³p.
Info. wł.

7

Klimat naszej gminy i okolic

ze szczególnym uwzględnieniem układu wiatrów i rozłożeniu opadów atmosferycznych
U progu wakacji mnożą się prognozy pogody. Jedni mówią, że
gorące i suche lato związane jest
z efektem cieplarnianym, jeśli
natomiast zdarzy się okres wilgotniejszy i chłodny wróżą nastanie
epoki lodowcowej. Zapomina się
prawie zawsze, że podstawową
cechą klimatu Polski jest jego
przejściowość.

do najcieplejszych w Polsce, co
dokumentuje w swej pracy
B. Obrêbska-Starkel. Najwy¿sze
i najni¿sze roczne temperatury
powietrza tak¿e odbiegaj¹ od
wartoœci rejestrowanych w obszarach s¹siednich. Najwy¿sze temperatury w ci¹gu roku osi¹ga³y
+37 stopni, a najni¿sze -30 stopni.
Termiczne zró¿nicowanie terenu wyra¿a siê spadkiem temperatury wraz ze wzrostem wysokoœci nad poziom morza, co dotyczy wy³¹cznie obszaru Pogórza.
Zró¿nicowanie wysokoœciowe
Kotliny Sandomierskiej jest na
tyle ma³e, ¿e nie wp³ywa na wysokoœæ œrednich miesiêcznych temperatur powietrza. Zmiana œredniej rocznej temperatury powietrza wraz z wysokoœci¹ wyra¿a siê
wartoœci¹ 0,5O/100 m wzrostu
wysokoœci (to wielkoœæ œrednia,
dla powietrza wilgotnego 0,6O/
100 m). Tak wiêc w obszarze Pogórza, w wysokoœciach rzêdu 300400 m n.p.m., czyli poziomie
wierzchowin, œrednie roczne
temperatury powietrza siêgaj¹
7,8-7,3 stopnia. Ró¿nica ta w stosunku do Kotliny Sandomierskiej
i obszaru Przedgórza Karpackiego nie jest zbyt du¿a, lecz znajduje odbicie w skróceniu okresu
wegetacyjnego, liczbie dni z pokryw¹ œnie¿n¹, liczbie dni z przymrozkami, mrozem, itp.
Reasumuj¹c, wraz ze zwiêkszeniem siê wysokoœci n.p.m. nastêpuje pogorszenie warunków dla
rolnictwa. Szczególnie niekorzystne dla rolnictwa jest wystêpowanie dni z przymrozkami
i inwersje temperatur. Obszarem
o najczêstszym wystêpowaniu
inwersji jest Zapadlisko Przed-

karpackie, dna dolin i kotlinowate obni¿enia na Pogórzu.
W tym ostatnim regionie, tak¿e
czêœciej (œrednio o 5-10 dni
w roku) wystêpuj¹ przymrozki.
Okres wegetacyjny na Pogórzu
trwa ok. 213 dni, podczas gdy
u czo³a Pogórza i w Kotlinie Sandomierskiej oko³o 220 dni.
W kwestii kierunków i prêdkoœci wiatrów brak jest wiêkszego zró¿nicowania. Dominuj¹
wiatry zachodnie i po³udniowe,
a œrednia roczna prêdkoœæ wiatru wynosi 2,9 m/sek. Wiatry
z po³udnia osi¹gaj¹ najwiêksze
prêdkoœci, rzêdu 10-15 m/sek.,
najczêœciej wystêpuj¹ zim¹. Góra
Ropczycka i Zagorzyce tradycyjnie uwa¿a siê, i¿ s¹ na g³ównej
osi wiatrów z Prze³êczy Dukielskiej i s¹ stosunkowo silniejsze.
Œrednie roczne sumy opadów
w okolicy Sêdziszowa mieszcz¹ siê
w granicach 655-740 mm. Ró¿nice wysokoœci opadów w wiêkszoœci stacji, z których dane zamieszczono w tabeli (za³. I) przypisaæ
nale¿y g³ównie wp³ywowi warunków lokalnych, zw³aszcza rzeŸby
terenu. Przyk³adem mog¹ byæ
stacje opadowe Brzeziny i Wielopole, z których ta ostatnia le¿y
w obni¿eniu terenu. Najwiêksze
opady przypadaj¹ na miesi¹ce
letnie czerwiec i lipiec, przeciêtnie ok. 100 mm, w tych te¿ miesi¹cach zanotowano tak¿e opady powy¿ej 200 mm. Miesi¹cami
o najni¿szych opadach s¹ marzec
i luty. W marcu opady œrednio
nie przekraczaj¹ 40 mm. We
wrzeœniu notowano przypadki
ca³kowitego braku opadów. Podzia³ sumy opadów na pory roku
przedstawia siê nastêpuj¹co: lato

– 39% rocznej sumy opadów,
wiosna – 22%, jesieñ 20%, zima
19%. Najwiêcej dni z opadem
przypada na grudzieñ, œrednio w
wieloleciu 16 dni, a najmniej dni
z opadem notuje siê we wrzeœniu
i paŸdzierniku. Dni z opadami wysokimi, powy¿ej 10 mm na dobê
wystêpuj¹ najczêœciej w czerwcu
i w lipcu, œrednio 3,4 dnia w ci¹gu roku. Maksymalne dobowe
sumy opadów na stacji opadowej
w Sêdziszowie M³p. przewy¿sza³y
90 mm. Pokrywa œnie¿na w okolicach Sêdziszowa M³p. nie osi¹ga
œrednio wiêkszej mi¹¿szoœci ni¿
20-30 cm. Pokrywa œnie¿na jest
w styczniu tylko œrednio 21 dni.
W grudniu i w lutym pokrywa
œnie¿na utrzymuje siê przez 12
i 16 dni. Czas wystêpowania pokrywy œnie¿nej ogranicza siê do
95 dni w ci¹gu roku. Pokrywa
œnie¿na zazwyczaj formuje siê ju¿
w listopadzie, nastêpnie zanika
i powstaje ponownie po opadach
œniegu w grudniu. Klimat okolic
Sêdziszowa M³p. w porównaniu
do obszarów w kierunku po³udniowym jest ³agodny, wybitnie
sprzyjaj¹cy gospodarczej dzia³alnoœci cz³owieka. Najkorzystniejsze warunki klimatyczne istniej¹
w obszarze Przedgórza Karpackiego, co w po³¹czeniu z dobrymi w tym rejonie warunkami glebowymi, by³o z jednym z powodów osiedlania siê ludzi i rozwoju rolnictwa.
Na wypadek gwa³townych zjawisk pogodowych w ci¹gu wieków wypracowane zosta³y systemy zabezpieczeñ. Przyk³adem
tych¿e s¹ domy budowane na
wysokich podmurówkach. Co
najwa¿niejsze klêski naturalne
typu powodzie i susze uwa¿ano
za „dopust Bo¿y”, wiêc by³y traktowane jako czêœæ sk³adow¹
¿ycia, za coœ realnego i mo¿liwego do spe³nienia.
Jan Flisak

Lata wilgotne przeplataj¹ siê
z okresami wiêkszej suszy, jednego tygodnia jest sucho i panuj¹
upa³y, a przy odmiennej cyrkulacji powietrza nastaj¹ ch³ody
i padaj¹ deszcze. W skali globalnej znajdujemy siê w ma³ej epoce lodowcowej, lecz w jej drugiej czêœci – wiêc œrednie temperatury wieloletnie nieznacznie
rosn¹. W skali lokalnej na procesy pogodowe maj¹ wp³yw równie¿ lokalne uwarunkowania.
Poni¿ej nakreœlê najwa¿niejsze
jego cechy.
Pod wzglêdem klimatycznym
okolice Sêdziszowa nale¿¹ do
dwu odrêbnych jednostek. Wed³ug klasyfikacji R. Gumiñskiego,
obszar Kotliny Sandomierskiej
nale¿y do dzielnicy klimatycznej
sandomiersko-rzeszowskiej,
a obszar Pogórza do dzielnicy
karpackiej. Tak¿e w klasyfikacji
klimatycznej Polski wykonanej
przez E. Romera wyraŸnie zaznacza siê odrêbnoœæ klimatyczna
Pogórza i Kotliny. Wed³ug
M. Hessa, Pogórze pod wzglêdem klimatycznym nale¿y do obszaru karpackiego, gdzie stosunki klimatyczne kszta³tuj¹ siê pod
wp³ywem rzeŸby terenu i wysokoœci nad poziomem morza.
Obszar Pogórza Karpackiego
M. Hess zalicza do najcieplejsze- Załącznik nr 1. Charakterystyka klimatu okolic Sędziszowa Małopolskiego.
go piêtra klimatycznego w Karpatach o œredniej rocznej temperaturze powietrza w granicach
+8 do +6 stopni (piêtro umiarkowane ciep³e). Stosunki klimatyczne w obu dzielnicach kszta³towane s¹ przez nap³ywaj¹ce z zachodu wilgotne masy powietrza. Wynikiem tego jest typowy dla tej
czêœci Karpat przebieg temperatury powietrza i opadów w ci¹gu
roku. Najcieplejszym miesi¹cem
jest lipiec ze œredni¹ temperatur¹
powietrza +18,5 stopnia. Miesi¹cami o ujemnych œrednich miesiêcznych temperaturach s¹ styczeñ i luty, który jest najch³odniejszym miesi¹cem roku (-2,4
stopnia). Pod wzglêdem termicznym okolice Sêdziszowa nale¿¹ Źródło: K. Baczkowski, T. Bieda, J. Świeboda, 1983, Szkice z dziejów Sędziszowa, KAW, Rzeszów.
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NASZE KLIMATY

Dzikie wino,
dzikie pnącze
W czasach kiedy Marek Grechuta œpiewa³ o tej roœlinie piosenkê, mo¿na j¹ by³o doœæ czêsto widywaæ na œcianach budynków, gankach, werandach, dachach, p³otach, altanach, pergolach. W obecnym stuleciu widoki takie nale¿¹ zgo³a do rzadkoœci, na co – jak to zwykle bywa
– sk³ada siê wiele przyczyn. Tymczasem winobluszcz zwany powszechnie dzikim winem z ca³ym
przekonaniem mo¿na uznaæ za
roœlinê wspó³tworz¹c¹ nasz¹ materialn¹ kulturê. Dowodem niechaj bêd¹ literackie przekazy
oraz archiwalne zdjêcia niegdysiejszych dworów szlacheckich,
miejskich kamienic i magnackich rezydencji. Na wielu budowlach widzimy zwarte œciany
gêsto ulistnionych pn¹czy. Winobluszcz, który stosunkowo niedawno przyby³ z cieplejszych
krajów, szybko zyska³ sobie sympatiê naszych przodków, zosta³
przyjêty ze staropolsk¹ goœcinnoœci¹ i otoczony opiek¹. Chocia¿ nieraz ucierpia³ podczas
srogich zim, jednak zawsze dzielnie siê odradza³, by w lecie ocieniaæ domostwa bujn¹ zieleni¹.
Polski szlachcic chêtnie sadzi³ go
w pobli¿u ganku, „bez którego
– jak pisze Z. Gloger – zrozumieæ
dworu dawnego ziemianina nie
mo¿na”. Dziêki szybkim przyrostom pêdów (ponad 1m w ci¹gu
roku) oraz gêstemu listowiu potrafi³o ono doskonale chroniæ
przed letnim skwarem. Szczególn¹ popularnoœci¹ cieszy³o siê
w XIX w. oraz dwudziestoleciu
miêdzywojennym. Wspomniany
powy¿ej badacz naszej rodzimej
kultury Z. Gloger dowodzi, i¿
„lud polski, o ile tylko móg³, naœladowa³ w dawnych wiekach
ubiory, zwyczaje, obyczaje i dwory szlachty, rzecz wiêc prosta, ¿e
naœladowa³ nieraz i ganki dworców szlacheckich (…) Ganek
zaœ szlachecki mia³ w ca³ej dawnej Polsce wielk¹ swoj¹ tradycjê
kilkuwiekow¹”. Ocieniony wiotkim pn¹czem „w ciep³¹ roku
porê by³ najulubieñszym schro-
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nieniem, nie by³o tu duszno jak
w izbie, widaæ z niego ca³¹ gospodarkê czêsto i ³any, a zawsze
drogi i œcie¿ki, ca³e obejœcie gospodarskie” (J. I. Kraszewski).
Czêsto dzikim winem obsadzano a¿urowe œcianki ogrodowych
altan nazywanych kiedyœ ch³odnikami. Pozwalano mu te¿ pi¹æ
siê po œcianach i dachach budynków, co sprawia³o, ¿e nawet
w najwiêksze upa³y w pomieszczeniach panowa³ przyjemny
ch³ód. Nad futrynami okiennymi zwykle go przycinano. Zdarza³o siê jednakowo¿, i¿ niektórzy – g³ównie od zachodniej strony – pozwalali d³ugim pêdom
zas³aniaæ ca³e okna. Wtedy ukoœne promienie s³oneczne nie
nagrzewa³y mieszkania. Dodatkowo uzyskiwano w ten sposób
nastrojowy pó³mrok i rodzaj seledynowej poœwiaty. W ubieg³ym
stuleciu widok wiejskich chat
pokrytych zwojami dzikiego
wina by³ zjawiskiem nader czêstym. Dotyczy to równie¿ naszej
Ma³ej Ojczyzny. Szczególnym
upodobaniem u nas cieszy³ siê
daj¹cy wiele cienia, ekspansywny winobluszcz piêcioklapowy.
Czym kierowali siê nasi przodkowie, pozwalaj¹c tej niezwyk³ej
roœlinie rosn¹æ blisko swych siedzib? Czy kierowali siê li tylko jej
estetycznymi walorami? I – dlaczego po dwu stuleciach popularnoœci w naszym kraju zaniechano niemal obsadzania ni¹
budynków? Byæ mo¿e w³aœciciele posesji po prostu siê jej boj¹,
poniewa¿ wymaga czêstego przycinania. W przeciwnym razie
dom mieszkalny przypomina³by
swym wygl¹dem olbrzymi, zielony stóg. Poza tym przed zim¹
nale¿y siê liczyæ z obfitoœci¹ opadaj¹cych liœci, które trzeba sukcesywnie grabiæ, na co cz³owiek
wspó³czesny czêstokroæ nie ma
czasu. Jest to roœlina obca naszemu klimatowi, tote¿ ju¿
pierwsze jesienne przymrozki
potrafi¹ tak zwa¿yæ liœcie, i¿ w
ci¹gu jednego dnia zdolne s¹
pokryæ grub¹ warstw¹ najbli¿sze

Dom w Borku Wielkim.

otoczenie. Obecnoœæ mocno
przyczepionych pêdów udaremnia te¿ prace remontowe oraz
malowanie œcian. Jeœli nawet
oderwiemy d³ugie pn¹cza, póŸniejsze ich przytwierdzenie jest
praktycznie niemo¿liwe. Niepozorne, miododajne kwiaty wabi¹
mnóstwo pszczó³ i inne owady,
których obecnoœæ wielu napawa
lêkiem. Pod koniec lata pojawi¹
siê niewielkie czarne jagody,
w których gustuj¹ nieprzebrane
rzesze ptaków. Ich radosne
æwierkanie rozprasza jesienn¹
i zimow¹ ciszê, jaka zwykle wtedy panuje w przyrodzie. Od niejakiego czasu upowszechni³o siê
przeœwiadczenie, i¿ winobluszcz
doprowadza do zawilgocenia
œcian. Tymczasem jest zgo³a inaczej. Gdyby tak siê naprawdê
dzia³o, czy¿ nasi przezorni przodkowie, ¿yj¹cy w zgodzie z natur¹,
nara¿aliby siê na kosztown¹ budowê nowych domów? Wystarczy przyjrzeæ siê z bliska tej roœlinie, by zauwa¿yæ, i¿ osadzone na
d³ugich ogonkach liœcie zdaj¹
siê szukaæ œwiat³a i „uciekaæ” od
œciany. W rezultacie powstaje
wolna przestrzeñ chroniona
skutecznie przez p³asko u³o¿one listowie. Od takiego naturalnego parasola odbijaj¹ siê i spadaj¹ na zewn¹trz krople rzêsistego deszczu. Doskonale chronione œciany pozostaj¹ suche. Bujnie rozroœniêta roœlina potrzebuje du¿o wody, któr¹ czerpie
z pod³o¿a za pomoc¹ bogatego
systemu korzeni. Osusza wiêc
teren wokó³ zabudowañ. W³aœciciele zawilgoconych domów
powinni zatem zainteresowaæ siê
t¹ roœlin¹. Du¿a iloœæ tlenu sprawi i¿ powietrze wokó³ jest rzeŸwe i przyjemnie czyste. W ci¹gu
dnia po szeleœcie liœci i falowaniu pêdów mo¿na skonstatowaæ, jak silny jest wiatr i czy pada

Fot. Andrzej Wilczok

deszcz. W dni upalne mamy zagwarantowany, upragniony
ch³ód w mieszkaniu. Chocia¿
winobluszcz wymaga czujnoœci
i przycinania, warto zatem sprowadziæ go do swego obejœcia.
Jest on roœlin¹ bardzo po¿yteczn¹ i piêknie prezentuje siê
o ka¿dej porze roku. Na wiosnê
doœæ póŸno pokrywa siê zielonymi listkami, mo¿e nawet uchodziæ za prognostyk pogody; dopóki pêdy pozostaj¹ bezlistne,
nie spodziewajmy siê rych³ego
ocieplenia.
Niezwykle malownicze dzikie
wino jest w lipcu. Jego kwitnieniu towarzyszy donoœne brzêczenie pracowitych owadów.
W tym czasie pojawiaj¹ siê m³ode, oliwkowo zabarwione pêdy,
które w ci¹gu kilku dni ciemniej¹ i pokrywaj¹ siê szerokimi
liœæmi. Pod koniec lata jagody
staj¹ siê granatowe, niemal czarne. Wreszcie – w jesieni liœcie
mieni¹ siê feeri¹ ró¿nych odcieni br¹zu, karminu i purpury. Nie
ma osoby, która przesz³aby obojêtnie bez zachwytu wobec tak
barwnego zjawiska. Niestety, jest
ono ulotne, efemeryczne, jak
wszystko co dobre i piêkne.
Bywa, ¿e przedwczesne przymrozki nie pozwalaj¹ w pe³ni
wybarwiæ siê wszystkim liœciom;
tak dzia³o siê w roku ubieg³ym.
Nawet w zimie oszroniona pajêczyna pêdów ma swój niezwyk³y
urok i wdziêk. Mimo drobnych
niedogodnoœci naprawdê warto
„przyj¹æ dzikie wino pod swój
dach”. Poza wymiernymi korzyœciami upiêksza ono otoczenie
i wzbogaca krajobraz. Pozwala
te¿ przenieœæ siê wyobraŸni¹
w dawne czasy, do których jak¿e
czêsto bezwiednie wzdycha i têskni sentymentalna strona naszej
s³owiañskiej duszy.
Maria Wilczok
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Sto lat temu wybuchła Wielka Wojna
28. czerwca 1914 roku w Sarajewie, w zamachu zorganizowanym przez serbskich spiskowców, zginął austriacki następca tronu arcyksiążę Franciszek Ferdynand. Jeszcze tego
samego dnia wiadomość o tym tragicznym wydarzeniu dotarła do mieszkańców Sędziszowa i okolicy. Zabójstwo to
stało się bezpośrednią przyczyną wybuchu I wojny światowej.
Dnia 28 lipca 1914 roku Austro-Wêgry wypowiedzia³y wojnê
Serbii. Wówczas, na zasadzie
domina, zadzia³a³ skomplikowany system miêdzynarodowych
powi¹zañ i sojuszy. Nastêpnego
dnia Rosja og³osi³a czêœciow¹
mobilizacjê, skierowan¹ przeciwko Austro-Wêgrom, w ten
sposób daj¹c wyraz poparcia dla
Serbii. 1 sierpnia Niemcy, jako
sojusznik dworu wiedeñskiego,
wypowiedzia³y wojnê Rosji, na
co mobilizacj¹ odpowiedzia³a
Francja, bêd¹ca w sojuszu
z Rosj¹. Gdy 3 sierpnia Niemcy
og³osi³y stan wojny z Francj¹ –
Wielka Brytania zadeklarowa³a
stan wojny z Niemcami. Wreszcie 6 sierpnia Austro-Wêgry wypowiedzia³y wojnê Rosji.
W nocy z 31 lipca na 1 sierpnia rz¹d w Wiedniu og³osi³ mobilizacjê. Wielu zmobilizowanych wyjazd na wojnê traktowa³o jak romantyczna przygodê,
spodziewaj¹c siê powrotu do
domu po kilku tygodniach w glorii chwa³y. Tymczasem wojna
trwa³a ponad cztery lata (zakoñczy³a siê 11 listopada 1918 roku
zawieszeniem broni). Walcz¹ce
strony zmobilizowa³y ³¹cznie 65
mln ¿o³nierzy z czego 8,5 mln
ponios³o œmieræ, ponad 21 mln
zosta³o rannych, a 7,7 mln trafi³o do niewoli b¹dŸ zaginê³o. Do
takiego bilansu przyczyni³y siê
nowoczesne rodzaje broni wykorzystywanej przez walcz¹ce
armie: karabiny maszynowe,
gazy bojowe, lotnictwo, ³odzie
podwodne, bomby g³êbinowe
i inne. Wojna przynios³a dalekosiê¿ne skutki polityczne. Na mapach pojawi³y siê nowe pañstwa
– w tym i Polska, inne przesta³y
istnieæ – jak Austro-Wêgry, wiele
zmieni³o granice. W niektórych
krajach spo³eczeñstwa doprowadzi³y do zmiany systemu rz¹dów – w Rosji w³adzê przejêli
bolszewicy, a w Niemczech obalono monarchiê i ustanowiono
rz¹dy demokratyczne.
Do Sêdziszowa wiadomoœæ
o mobilizacji, og³oszonej przez
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rz¹d Austro-Wêgier, dotar³a jeszcze w nocy z 31 lipca na 1 sierpnia. Œpi¹cych mieszkañców i pielgrzymów przyby³ych na odpust
„Porcjunkuli”, odbywaj¹cy siê
u oo. Kapucynów, obudzi³o donoœne bicie w bêben oraz g³os
policjanta, wzywaj¹cego poborowych do stawienia siê w ci¹gu 24
godzin do w³aœciwych komend
wojskowych. W miasteczku otwarto karczmy i gospody, gdzie poborowi topili smutki w alkoholu.
Nazajutrz rzesze ludzi wype³ni³y
sêdziszowskie koœcio³y. Masowo
przystêpowano do spowiedzi, po
czym powo³anych odprowadzano na stacjê kolejow¹ wœród ³ez
i przygnêbienia najbli¿szych.
Zmobilizowanych z Sêdziszowa i okolicy wcielono g³ównie do
40 pu³ku piechoty liniowej oraz
17 pu³ku piechoty obrony krajowej, które stacjonowa³y w Rzeszowie. St¹d skierowano ich
w okolice Niska.
W poniedzia³ek, 3 sierpnia,
w mieœcie pojawi³ siê oddzia³ wojska austriackiego, który ulokowa³ siê w miejscowej szkole. Tydzieñ póŸniej, na trzy dni, od 10
do 13 sierpnia, w mieœcie stanê³o dowództwo I Korpusu Krakowskiego 1 Armii gen. Victora
Dankla, w którego sztabie by³
miêdzy innymi znany malarz
Wojciech Kossak (m.in. wspó³autor „Panoramy Rac³awickiej”)
jako komendant kolumny samochodowej. Armia skierowa³a siê
na Lublin, gdzie odnios³a zwyciêstwo nad Rosjanami w bitwie
pod Kraœnikiem.
Ju¿ w sierpniu przez miasto
zaczê³y przeje¿d¿aæ transporty
wojskowe z rannymi – zarówno
¿o³nierzami austriackimi jak
i rosyjskimi. Z myœl¹ o pomocy
dla nich, dr Józef Górka zorganizowa³ w mieœcie Czerwony
Krzy¿. Podj¹³ siê wyk³adów na
temat pielêgnacji rannych, na
które chêtnie uczêszcza³y miejscowe panie, zarówno Polki jak
i ¯ydówki. Mieszkañcy znosili dla
rannych na stacjê kolejow¹ ¿ywnoœæ, mleko, papierosy.

Po pocz¹tkowych sukcesach,
Austriacy zaczêli ponosiæ pora¿ki na froncie i rozpoczêli odwrót. Przez dwa tygodnie w dzieñ
i w nocy przechodzili przez Sêdziszów. Wojsko konfiskowa³o
zbo¿e, wozy, konie. Nacieraj¹cych za Austriakami Rosjan wyprzedza³a ponura s³awa rabusiów, grabie¿ców i sprawców
rozmaitych okrucieñstw, st¹d
z armi¹ austro-wêgiersk¹ na zachód pod¹¿a³o wielu cywilów:
urzêdnicy magistratu z rodzinami, nauczyciele, instytucje finansowe, personel kolejowy. Spoœród inteligencji miejskiej w Sêdziszowie pozostali jedynie nauczyciel Antoni Ziemliñski
z ¿on¹ oraz aptekarz Kulczycki.
Na miejscu pozosta³o tak¿e duchowieñstwo, na czele z ks. proboszczem Paw³em Sapeckim.
Uciekli z miasteczka niemal wszyscy ¯ydzi.
23. wrzeœnia, oko³o godziny
8. rano, na Przedmieœciu ukaza³y siê pierwsze kozackie patrole.
Kolejne wkroczy³y od strony
dworca kolejowego. Pierwszy
pobyt Rosjan w Sêdziszowie
trwa³ dwa tygodnie. Ju¿ 6. paŸdziernika rozpoczêli oni odwrót
na wschód, podpalaj¹c wczeœniej miasto. Po powrocie Austriaków, wróci³a tak¿e czêœæ
mieszkañców, g³ównie urzêdnicy. Byli to niemal wy³¹cznie mê¿czyŸni. Kobiety i dzieci pozosta³y w Gmunden, w Górnej Austrii,
gdzie w³adze wyznaczy³y im miejsce pobytu.
Jesienna ofensywa wojsk austro-wêgierskich i niemieckich
zakoñczy³a siê niepowodzeniem,
co wiêcej, to Rosjanie przeszli do
ataku. Z³e wieœci z frontu i spodziewany powrót Moskali ponownie popchnê³y czêœæ mieszkañców do ucieczki. Miasto
opustosza³o. Z przesz³o 2800
mieszkañców, zosta³o mo¿e oko³o 1000, wœród nich zaledwie kilkunastu ¯ydów. Wycofuj¹cy siê
Austriacy opuœcili Sêdziszów
7 listopada. ¯o³nierze wêgierscy
i czescy zachowywali siê brutalnie, rabuj¹c dobytek mieszczan
i mieszkañców okolicznych wsi.
Zabierali zbo¿e ze stodó³, siano,
zwierzêta gospodarcze.
W niedzielê, 8. listopada, oko³o godziny 11. ponownie do Sêdziszowa wkroczyli Kozacy
z 3 Armii gen. Radko Dimitrie-

wa. Weszli do œwi¹tyñ podczas
nabo¿eñstw, z bagnetami na
broni, poszukuj¹c ukrywaj¹cych
siê ¿o³nierzy austriackich. Kwater¹ wojsk rosyjskich sta³ siê klasztor oo. Kapucynów. Rozpoczê³a siê rosyjska okupacja, która
trwa³a do 11 maja 1915 roku.
Przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia 1914 roku da³ siê odczuæ
w mieœcie brak niektórych towarów: cukru, nafty, myd³a, soli.
Z ka¿dym miesi¹cem trwania
wojny sytuacja bytowa mieszkañców miasta jeszcze siê pogarsza³a. W 1915 roku wprowadzono
reglamentacjê m¹ki i chleba,
wprowadzono ograniczenia
w handlu miêsem, zezwalaj¹c na
handel tymi artyku³ami tylko
przez kilka godzin tygodniowo.
W³adze ogranicza³y racje ¿ywnoœciowe, stosuj¹c przydzia³y kartkowe. Wprowadzano tzw. dni
bezmiêsne, kiedy w domach,
pod kar¹, nie mo¿na by³o spo¿ywaæ potraw miêsnych. Ceny
podstawowych artyku³ów spo¿ywczych wzros³y wielokrotnie,
np. za jajka przed wojn¹ p³acono 3-4 halerze za sztukê, a w trakcie wojny – po 20 halerzy, cena
mas³a wzros³a z 1,80 K (korony)
na 12 K za litr, cena za korzec
ziemniaków z 2-3 K skoczy³a na
10, a za litr mleka z 16 halerzy na
60-70, kapusta podro¿a³a z 2 K
na 10, krowa z 300-400 K na 20002500 K, koñ z 700 K na 3000 K.
Brak surowców dla przemys³u
zbrojeniowego spowodowa³ rekwizycjê dzwonów koœcielnych
i piszcza³ek organowych. Jak zanotowa³ w kronice parafialnej
ks. proboszcz Pawe³ Sapecki pod
rokiem 1917: Dnia 7. paŸdziernika zabra³ Rz¹d wielki dzwon „Jan
Chrzciciel” sprawiony przez mieszczanina sêdziszowskiego z roku 1660
(…) po 4 kr kilogram i zap³acono
1400 kr. Zaœ pod rokiem 1918:
Dnia 9 marca zabra³ rz¹d 31 sztuk
piszcza³ek organowych cynowych
wagi 48 kg w cenie 15 K za kg. Równoczeœnie zamówiono (…) w miejsce
zabranych takie same z cynku w cenie 13 K za kg.
W tym czasie piszcza³ki organowe stracili tak¿e ojcowie kapucyni.
W listopadzie na grobach nie
wolno by³o paliæ zniczy, gdy¿
sk³adniki wykorzystywane do ich
produkcji, potrzebne by³y na
cele wojskowe.
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Chc¹c wesprzeæ mieszkañców
miasta w trudnej sytuacji gwardian o. Edward Zelek, ks. Leon
Szado, nauczyciel Antoni Ziemliñski, który wraz z ¿on¹ zamieszka³ w budynkach klasztornych,
powziêli myœl urz¹dzenia kramu
i handlowania trudno dostêpnymi artyku³ami. Po towary musieli jeŸdziæ do Rzeszowa, a póŸniej
nawet a¿ pod Zamoœæ, nara¿eni
byli na z³oœliwe komentarze niektórych mieszkañców, mimo to
sklepik, chocia¿ z przerwami,
funkcjonowa³. Za swoje zaanga¿owanie w pomoc dla mieszkañców, w listopadzie 1917 roku,
Rada Miejska Sêdziszowa nagrodzi³a ojca Edwarda Zelka tytu³em Honorowego Obywatela.
W Sêdziszowie i innych miejscowoœciach powiatu ropczyckiego otwarto kuchnie dla ubogich, powo³ano Komitet Ratunkowy – w mieœcie na jego czele
stan¹³ ks. Leon Szado. Pomoc
w wysokoœci 200 koron przekaza³ dla komitetu hrabia Zdzis³aw
Tarnowski. Wobec braku odpowiedniego miejsca na sklep
chrzeœcijañski, pra³at Sapecki,
ks. Leon Szado, ks. Walenty Turzañski, o. Edward Zelek oraz
Antoni Ziemliñski wystosowali
pismo do hrabiego z proœb¹
o udostêpnienie na ten cel pomieszczeñ w ratuszu, opuszczonych przez ¿yda Majera Löwa,
który uciek³ z miasta.
Zim¹ 1914/1915r. otwarto
szko³y, wkrótce jednak ponownie je zamkniêto z powodu braku opa³u. Ponadto pomieszczenia szkolne wykorzystano na
kwatery dla wojska rosyjskiego.
Spowodowa³o to ogromne zniszczenia pomocy naukowych,
zgromadzonych przez nauczycieli oraz dewastacjê samego
budynku. Komendant wojenny
powiatu, który rezydowa³ w Sêdziszowie, w domu dr Józefa
Górki (przy obecnej ulicy ks.
Maci¹ga), nie dopuszcza³ do
ekscesów rosyjskich ¿o³nierzy.
Pod swoimi rozkazami mia³ garnizony stacjonuj¹ce w Ropczycach i Sêdziszowie. W celu unormowania sytuacji w mieœcie, komendant stanowisko burmistrza
powierzy³ kierownikowi szko³y
Janowi M³ynarskiemu.
Dnia 2 maja 1915 roku 3 Armia rosyjska gen. Dimitriewa zosta³a zaatakowana pod Gorlicami przez po³¹czone si³y niemiecko-austriackie, wchodz¹ce
w sk³ad 11 Armii pod dowództwem gen. Augusta von Macken-
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Dyplom Honorowego Obywatelstwa przyznany o. Edwardowi Zelkowi za opiekę nad
mieszkańcami Sędziszowa w czasie wojny.

sena. Ju¿ nastêpnego dnia rosyjski front zosta³ prze³amany. Przez
Sêdziszów przeje¿d¿a³y rosyjskie
oddzia³y: konnicy, piechoty, artylerii, kozaków i budz¹cych
przera¿enie Czerkiesów, wycofuj¹ce siê na wschód. Nad miastem
niemal codziennie widziano austriackie i pruskie aeroplany, przeprowadzaj¹ce akcje zwiadowcze.
Próbowa³y one tak¿e bombardowaæ oddzia³y rosyjskie, jednak
z niewielkim skutkiem. Tu¿ za
klasztornym murem, na dworskich polach, stanowisko zajê³a
bateria artylerii, któr¹ dowodzi³
Polak, kpt. Zakrzewski. 9 maja
niemal ca³y dzieñ da³a siê s³yszeæ
w mieœcie kanonada armat. Bitwa rozegra³a siê w okolicy Wielopola, a Rosjanie punkt oporu
zorganizowali w Zagorzycach.
10 maja wieczorem opuœci³a miasto komendantura etapowa,
a w nocy Rosjanie podpalili domy
w Rynku i most. Sp³onê³o 23 budynki, w wiêkszoœci ¿ydowskie,
wczeœniej opuszczone przez
mieszkañców, w tym apteka Kulczyckiego. Rosjanie definitywnie
opuœcili Sêdziszów 11 maja. Wycofuj¹c siê zagrabili urz¹dzenia
przemys³owe z cegielni, tartaków,
m³ynów, browarów i gorzelni.
Przed po³udniem tego dnia
pojawi³y siê pierwsze patrole
austriackie. Powita³ je ogieñ od-

dzia³u rosyjskiego, ukrytego
wzd³u¿ nasypu kolejowego. Do
karabinów do³¹czy³y wkrótce
armaty. Ostrza³ trwa³ od po³udnia do wieczora. Pozycje austriackie znajdowa³y siê w Gnojnicy i Witkowicach, natomiast
rosyjskie w lasach wolickim
i krzywskim. Pod wieczór, gdy
odg³osy walki ucich³y, przyst¹piono do naprawy zniszczonego
mostu.
Rosjanie ustêpowali na pó³noc,
w kierunku Mielca, przez Krzyw¹
i Czarn¹. Wycofuj¹cymi siê t¹
tras¹ oddzia³ami dowodzi³ gen.
Szymañski. Nieopodal Ocieki
i Rudy oddzia³ ten star³ siê z Austriakami, os³aniaj¹c odwrót
w kierunku Mielca. Do potyczki
dosz³o te¿ w okolicy Bêdziemyœla
10. maja. Dzieñ wczeœniej wycofuj¹cy siê Rosjanie, rozstrzelali
w okolicy tej wioski siedem osób,
podejrzanych o szpiegostwo.
W œrodê, 12 maja, w Sêdziszowie znowu ogl¹dano przemarsze
wojska austriackiego. 15 maja,
o godzinie w pó³ do trzeciej, przeje¿d¿a³ przez miasto austriacki
nastêpca tronu arcyksi¹¿ê Karol
Józef oraz g³ównodowodz¹cy
armii arcyksi¹¿ê Fryderyk. Zatrzymali siê obok koœcio³a farnego,
gdzie powita³ ich pra³at Pawe³
Sapecki w otoczeniu ojców kapucynów i gromady mieszczan.

Dostojni goœcie rozmawiali zarówno z ks. pra³atem jak i o. Konstantym, komisarzem prowincji
kapucynów, po czym odjechali
w dalsz¹ drogê.
Sêdziszów znów sta³ siê miastem etapowym. Komenda mieœci³a siê w klasztorze, gdzie na
krótko urz¹dzono tak¿e szpital,
zajmuj¹c cele na parterze na
potrzeby chorych. Po tygodniu
jednak przeniesiono go do szko³y, sk¹d wysiedlono kierownika
M³ynarskiego. W szkole szpital
funkcjonowa³ do 15 wrzeœnia
1915 roku.
Wraz z wkraczaj¹cymi wojskami austriackimi, do miasta powrócili urzêdnicy i mieszkañcy,
którzy wczeœniej opuœcili je
z obawy przed Rosjanami.
Tymczasem ponowne austriackie rz¹dy mia³y wszelkie
znamiona okupacji wrogiego
kraju. Przeprowadzano liczne
œledztwa i aresztowania osób,
podejrzewanych o sprzyjanie
Rosjanom, czêsto na podstawie
donosów, sk³adanych przez prywatnych wrogów. Na terenie
powiatu ropczyckiego, powieszono trzech wójtów i siedmiu
ch³opów.
W lutym 1918 roku przez Galicjê przetoczy³a siê fala protestów, spowodowana zawarciem
przez Austriê pokoju z maj¹c¹
niepodleg³oœciowe aspiracje
Ukrain¹, kosztem odst¹pienia jej
czêœci ziem polskich. Na kolei
og³oszono strajk. W Sêdziszowie,
18 lutego, po nabo¿eñstwie
w koœciele farnym, do zebranych
przemawiali ks. Wojciech Blajer
i kierownik szko³y Jan M³ynarski.
Na dworcu stanê³y cztery poci¹gi towarowe, unieruchomione
przez polskich kolejarzy. Urzêdnicy w tym dniu nie podjêli pracy, a z czapek ostentacyjnie zdejmowali austriackie symbole pañstwowe.
Ostateczny kres austriackiemu
panowaniu w Sêdziszowie zadano na prze³omie paŸdziernika
i listopada 1918 roku. W Ropczycach rozbrojono tamtejszy
garnizon, z urzêdów zdjêto austriackie or³y, zastêpuj¹c je polskimi flagami. ¯o³nierzy pod
eskort¹ odstawiono do Sêdziszowa, sk¹d udali siê dalej, do Rzeszowa. Akcj¹ rozbrajania posterunków austriackich w Sêdziszowie kierowa³ Adam Plata. Wielka Wojna zakoñczy³a siê przynosz¹c Polakom upragnion¹ niepodleg³oœæ.
Benedykt Czapka

11

Podróże z pasją
Zagraniczne podróże to już tradycja naszego gimnazjum.
Pasja przemierzania świata i odkrywania go wciąż na nowo
towarzyszy ludziom od wieków. Cóż może być bardziej fascynującego niż możliwość zobaczenia na żywo miejsc znanych uczniom tylko z lekcji geografii?
Wiedeñ, Berlin, Budapeszt,
Praga, Bratys³awa, Pary¿, Rzym,
Wenecja, Ateny czy Londyn to
miasta, które zapieraj¹ dech
w piersiach i sprawiaj¹, ¿e serce
bije ¿ywiej na sam¹ myœl o skarbach sztuki, jakie kryj¹ te miejsca stanowi¹ce dziedzictwo europejskiej kultury.
„Wêdrówk¹ jedn¹ ¿ycie jest
cz³owieka” pisa³ Edward Stachura, czyni¹c z podró¿y sens i istotê ¿ycia. Te s³owa, mo¿na by
rzec, sta³y siê dewiz¹ naszego
gimnazjum, którego uczniowie
od kilku ju¿ lat maj¹ œwiat dos³ownie na wyci¹gniêcie rêki.
W tym roku szkolnym stanêli
przed trudnym wyborem. Kraj
naszych zachodnich s¹siadów z
urokliw¹ Bawari¹? A mo¿e stylowy Londyn Jej Królewskiej
Moœci?
Nie tylko śladami
Ludwika Szalonego...
W dniach 11-17 maja zwiedzaliœmy Bawariê i Tyrol na pograniczu niemiecko-austriackim
oraz piêkn¹ czesk¹ Pragê.
Po nocnym przejeŸdzie przez
S³owacjê, mijaj¹c po drodze Bratys³awê i Wiedeñ dotarliœmy do
miasta Amadeusza Mozarta –
Salzburga. Przez kilka pierwszych
godzin podziwialiœmy przepiêkn¹
starówkê z domem Mozarta, urokliwe uliczki ze sklepikami pe³nymi pami¹tek oraz kawiarenkami,
gdzie mo¿na by³o na chwilê
usi¹œæ, aby popatrzeæ na góruj¹cy nad miastem zamek. Nastêpnie mieliœmy okazjê zobaczyæ
kompleks pa³acowo-parkowy
Hellabrunn z niezwyk³ymi trikami wodnymi, które dostarczy³y
nam niezapomnianych wra¿eñ.
Tego dnia naszym ostatnim celem by³o zwiedzanie jednego
z zamków Ludwika Szalonegokróla Bawarii. Przejechaliœmy do
miejscowoœci Prien i udaliœmy siê
w rejs statkiem na wyspê Herreninsel, gdzie zosta³ wzniesiony
zamek. Oczom naszym ukaza³a
siê budowla do z³udzenia przypominaj¹ca Wersal w Pary¿u,
bowiem Ludwik, buduj¹c ten

12

pa³ac, wzorowa³ siê w³aœnie na
paryskiej rezydencji. Stamt¹d
pojechaliœmy na nocleg do hotelu „Olympia”, który po³o¿ony
wysoko w Alpach (prawie 2000 m
n.p.m.) goœci³ sportowców z ca³ego œwiata podczas olimpiady
w Innsbrucku. Widok z okien
hotelowych przeniós³ nas mimo
póŸniej wiosny w porê zimow¹.
Góry pokryte grub¹ warstw¹ œniegu stwarza³y doskona³e warunki
narciarskie, a wyci¹g zaczynaj¹cy siê od drzwi hotelu zachêca³
do szaleñstw na œniegu.
Kolejnym dniem by³ wtorek,
który rozpoczêliœmy przepysznym œniadaniem, podziwiaj¹c
z okien restauracji hotelowej
niesamowite alpejskie widoki.
Potem udaliœmy siê do miejscowoœci Füssen, gdzie na dwóch
s¹siednich wzgórzach stoj¹ dwa
zamki Ludwika Bawarskiego.
Pierwszy to zamek jego dzieciñstwa- Hohenschwangau, w którym bardzo czêsto goœci³ znany
kompozytor Ryszard Wagner.
Drugi zamek- Neuschwanstein,
to najs³ynniejsza „baœniowa” budowla na œwiecie. Patrz¹c na ni¹,
ma siê uczucie, ¿e jest zawieszony w niebie. Pos³u¿y³ W. Disneyowi za wzór zamku Królewny
Œnie¿ki. Jest ucieleœnieniem naszych wyobra¿eñ o tym, jak powinna wygl¹daæ siedziba godna
króla. Oba zamki zachwyci³y nas
swoim bogactwem i przepychem. Tego dnia pojechaliœmy
jeszcze do jednego pa³acu Linderhof. Urzek³o nas jego wyj¹tkowe po³o¿enie. W swoim szaleñstwie Ludwik by³ wyj¹tkowo
pomys³owy. Otoczenie pa³acu
przepiêknie wkomponowanego
w przyrodê pobliskich gór wzbogaci³ o grotê wydr¹¿on¹ w skale.
Przez jaskiniê, ze stropu której
zwisaj¹ zaskakuj¹ce sw¹ form¹
nacieki skalne, p³ynie rzeka
z wodospadem, a na jeziorze
w ma³ej zatoczce zakotwiczona
jest ³ódŸ naszego bohatera.
W œrodê plany pokrzy¿owa³a
nam pogoda. Strugi padaj¹cego
deszczu nie pozwoli³y wyjechaæ
kolejk¹ na najwy¿sz¹ górê Alp

Praga.

niemieckich – Zugspitze. W s³ynnym Garmisch-Partenkirchen
obejrzeliœmy tylko skocznie narciarskie – znane chocia¿by z Turnieju Czterech Skoczni. Poniewa¿ pogoda w GaPa nie dawa³a
za wygran¹, pojechaliœmy do
Monachium – stolicy Bawarii.
Tam niespodziewanie uda³o nam
siê zwiedziæ s³ynny stadion Allianz
Arena. Tutaj swoje mecze rozgrywa niemiecki klub sportowy Bayern Monachium. Nastêpnym
punktem programu by³ wyjazd
na wie¿ê telewizyjn¹, z której
mogliœmy podziwiaæ piêkn¹, architektonicznie uporz¹dkowan¹
zabudowê miasta, w tym obiekty
olimpijskie. Pod koniec tego dnia
przewodnik zaprowadzi³ nas do
salonu i muzeum BMW- s³ynnego BMW-Welt. Fani motoryzacji
mogli rozkoszowaæ siê nie tylko
widokiem najnowszych modeli
samochodów i motocykli, ale te¿
usi¹œæ za kierownic¹ ka¿dego
pojazdu.
W czwartek od rana zwiedzaliœmy stare miasto w Monachium. Podziwialiœmy ratusz,
Asamkirche – niesamowity rokokowy koœció³ braci Asamów oraz
Katedrê NMP. W po³udnie udaliœmy siê w kilkugodzinn¹ drogê
do Pragi. Podczas jazdy mijaliœmy plantacje chmielu oraz
ogromne poldery kolektorów
s³onecznych. Po przyjeŸdzie do
stolicy Czech i zakwaterowaniu
w hotelu udaliœmy siê na zwiedzanie Pragi noc¹. By³o to niesamowite prze¿ycie. Na ulicach
mnóstwo ludzi, otwarte wszystkie sklepy z pami¹tkami, a na
Moœcie Karola przywita³a nas
feeria barw koloru têczy. Stoj¹c
na moœcie mieliœmy przyjemnoœæ
wys³uchaæ koncertu symfonicznego, albowiem artyœci wystêpowali na p³ywaj¹cej po We³tawie
scenie.

Ostatni dzieñ poœwiêciliœmy
Pradze, która bez w¹tpienia jest
jednym z najpiêkniejszym miast
Europy. Zachwyca swoimi zabytkowymi ulicami, kamienicami
i klimatem. Nale¿y tu wymieniæ
szczególne miejsca: Hradczany,
placu Husa, stary ratusz, plac
Wac³awa, gmach opery czy czeski Teatr Narodowy. Zwiedziwszy czesk¹ stolicê, poczuliœmy
niedosyt, bo w ci¹gu jednego
dnia na pewno nie zobaczyliœmy
wielu urokliwych zak¹tków. Zachêci nas to do powrotu i poœwiêcenia wiêkszej iloœci czasu
temu zachwycaj¹cemu miastu.
Z wizytą u Jej Królewskiej Mości
Ciep³y majowy dzieñ. Nieco
zdenerwowana jadê na miejsce
zbiórki. Szkolny parking, zwykle
zastawiony tylko autami nauczycieli, dziœ pêka w szwach. Wszyscy ze zniecierpliwieniem czekaj¹ na autobus, który nadje¿d¿a chwilê póŸniej. Wiezie nas
tylko trzydzieœci kilometrów na
kolejny przystanek naszej podró¿y. Lotnisko w Jasionce.
Sprawdzamy wagê i wymiary naszych baga¿y. Tak na wszelki wypadek. Dostajê do rêki bilet,
a póŸniej muszê przejœæ przez
bramkê, która zaczyna piszczeæ
jak szalona.
- Proszê zdj¹æ buty – mówi kobieta z ochrony, a ja pos³usznie
stosujê siê do jej zaleceñ. Kiedy
okazuje siê, ¿e nie przewo¿ê
materia³ów wybuchowych ani
no¿y, mogê przejœæ dalej.
W terminalu, spêdzamy kolejne pó³torej godziny. Sklep bezc³owy proponuje nam napoje
o cenie dwukrotnie przekraczaj¹cej swoj¹ wartoœæ, ale wszyscy
jesteœmy spragnieni i nie zwracamy na to uwagi. Po kolejnej
odprawie, tym razem paszportowej, mo¿emy wsi¹œæ do samo-
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lotu. Stewardessy demonstruj¹,
jak mamy siê zachowywaæ w razie awaryjnego l¹dowania i ¿ycz¹
wszystkim przyjemnego lotu.
Startujemy. Maszyna rozpêdza
siê i wznosi coraz wy¿ej, wy¿ej,
a¿ w koñcu mo¿emy ogl¹daæ ziemiê z wysokoœci, bagatela, dziesiêciu kilometrów. Po dwóch
godzinach jesteœmy w Stansted.
Do Londynu wiezie nas autobus
z kierownic¹ po „z³ej” stronie.
Je¿d¿enie pod pr¹d jest niebezpieczne, ale wierzê, ¿e Anglicy
wiedz¹, co robi¹. Po godzinie
mijamy to wszystko, co dot¹d
znaliœmy tylko z pocztówek. Tower Bridge, London Eye, Big
Ben. Na ulicach mieszanka kulturowa. Mija trochê czasu zanim
znajdujemy nasz hotel, wiêc dopiero o piêtnastej, to jest czternastej (ach, ta zmiana czasu),
wychodzimy na spacer po mieœcie. Z pewnym oci¹ganiem zak³adamy nasze czerwone czapki
i wchodzimy do najstarszego
metra na œwiecie. Jedziemy na
Piccadilly Circus, gdzie mo¿emy
zobaczyæ s³ynnego anio³ka,
a w³aœciwie erosa. W klimatycznej restauracji jemy obiadokolacjê, po mistrzowsku podanego ³ososia i zupê pomidorow¹
o smaku rozcieñczonego sosu
do spaghetti. Dopiero póŸniej
dowiadujê siê, ¿e Anglicy zup nie
jedz¹ i ca³kowicie ich usprawiedliwiam za jej smak. Chwilê póŸniej czeka na nas prawdziwa
atrakcja, M&M’s World. D³ugi,
naprawdê bardzo d³ugi rz¹d têczowych cukierków wprawia nas

w sza³, a ich cena w os³upienie.
Przechodzimy na Trafalgar Square, plac upamiêtniaj¹cy zwyciêstwo Anglików nad Francuzami
w 1805 roku. Zaczyna siê œciemniaæ. Po kilku pami¹tkowych
zdjêciach wracamy do hotelu.
Ale najpierw sklepik na rogu.
W samolocie nie wolno przewoziæ p³ynów, a za nami d³ugi dzieñ.
Kolejnego ranka na stole króluj¹ angielskie tosty, bu³ki
i herbata. Po posi³ku ruszamy
(metrem oczywiœcie) do Chinatown. Przechodzimy Gerrard
Street, gdzie Chiñczycy zwykli
œwiêtowaæ Nowy Rok, a chwilê
póŸniej jesteœmy ju¿ w British
Museum. Mamy okazjê zobaczyæ niesamowite p³askorzeŸby
z greckiego Partenonu i monumentalne pos¹gi egipskich faraonów. Spacerkiem idziemy do
Galerii Narodowej. Wiele ze znajduj¹cych siê tu obrazów znamy
choæby z podrêcznika do plastyki. „S³oneczniki” Van Gogha,
„Ma³¿eñstwo Arnolfinich”,
a nawet druga wersja „Madonny wœród ska³” da Vinciego. Ale
to nie koniec kulturalnych atrakcji, bo przed nami Muzeum Historii Naturalnej, Muzeum Techniki i Muzeum Sztuki U¿ytkowej.
Do pierwszego, ci¹gnie siê tak
d³uga kolejka, ¿e z ¿alem rezygnujemy. Za to ostatnie wzbudza
nasze zainteresowanie swoj¹
nazw¹. Du¿e wra¿enie robi na
nas wystawa starych sukni i kluczy. Gdy wychodzimy z muzeum,
angielska pogoda daje o sobie
znaæ. Z chmur gromadz¹cych siê

od rana nad Londynem leje jak
z cebra. Deszcz przeczekujemy
w Muzeum Techniki, gdzie okazuje siê byæ, wbrew moim stricte
humanistycznym obawom, naprawdê ciekawie. Kolejnym punktem jest Buckingham Palace,
oficjalna siedziba królowej, do
której wstêpu strzeg¹ wartownicy w wielkich, czarnych, futrzanych czapach. Po przejœciu
przez majestatyczny St. James’s
Park naszym oczom ukazuje siê
siedziba premiera, Downing
Street. Okratowanego wejœcia
pilnuj¹ stra¿nicy uzbrojeni
w karabiny maszynowe, a drzwi
numeru dziesi¹tego s¹ ledwo
widoczne. To ma³e rozczarowanie os³adza fakt, ¿e kilkadziesi¹t
metrów dalej mo¿emy zobaczyæ
gmach Parlamentu z wie¿¹, na
której znajduje siê dzwon Big
Ben. Jest równa dwudziesta (dla
Anglików 8 p.m.), wiêc mo¿emy
us³yszeæ jak bije. Zmêczeni idziemy jeszcze pod Opactwo Westminsterskie, gdzie odbywaj¹ siê
koronacje królów i królowych.
Po powrocie do hotelu zasypiamy niemal od razu.
Niedziela. S¹ z nami dwaj ksiê¿a, wiêc odbywa siê msza. Jedziemy do Greenwich, znanego g³ównie z po³udnika zero. Jest to równie¿ i nasz cel. Królewskie Obserwatorium Astronomiczne nie
robi jednak na nas tak du¿ego
wra¿enia, jak niewielka kreska na
ziemi – granica miêdzy pó³kul¹
wschodni¹, a zachodni¹. Podziwiamy jeszcze piêkny park i jedziemy do finansowej dzielnicy

Londynu, mianowicie City.
Wchodzimy do Katedry œw. Paw³a, gdzie œlub bra³a ksiê¿na Diana
i dostajemy trochê czasu wolnego. Pijemy kawê, jemy ciastka
i ju¿ mamy si³ê do dalszego zwiedzania. Podchodzimy pod 30 St
Mary Axe, znanego te¿ jako „korniszon”. Id¹c krêtymi uliczkami
natrafiamy na bar, w którym
w 1652 roku po raz pierwszy, publicznie wypito kawê. Przechodzimy te¿ ulic¹, któr¹ bardziej kojarzymy z filmów o Harrym Potterze jako ulicê Pok¹tn¹ i jesteœmy
przy Tower of London. Wsiadamy na statek i Tamiz¹, spod Tower Bridge, p³yniemy a¿ pod
London Eye. Tam czeka na nas
niezwyk³y film 4D i przeja¿d¿ka
najwiêkszym w Europie ko³em
m³yñskim. Roztacza siê stamt¹d
wspania³y widok na ca³e miasto.
Wracaj¹c do hotelu, wysiadamy
stacjê wczeœniej i ruszamy przez
Hyde Park.
O godzinie trzeciej nad ranem
wyje¿d¿amy na lotnisko. W hali
odlotów staram siê nie zasn¹æ,
ale jestem tak zmêczona, ¿e
w samolocie ucinam sobie
krótk¹ drzemkê. Jeszcze przejazd autobusem i naszym oczom
ukazuj¹ siê znajome widoki. Po
trzech dniach w jednej z najwiêkszych, najpiêkniejszych i najbardziej zabieganych metropolii na
œwiecie, powrót do Sêdziszowa,
ma³ej kropki na mapie, jest niezwykle koj¹cy.
Emilia Sroka, Joanna Świderska,
Renata Szostecka, Jadwiga Mączka
Fot. Marta Tobiasz i Aleksandra Wojton

Londyn.
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Święto Rodziny w Górze Ropczyckiej
Rodzina Bogiem silna, staje siê si³¹ cz³owieka i ca³ego narodu.
Œwiêty Jan Pawe³ II
Po raz kolejny, w murach naszej Szko³y, mia³a miejsce niezwyk³a uroczystoœæ, a mianowicie –
Œwiêto Rodziny. Jak zwykle, przyby³o na ni¹ bardzo wiele osób,
a byli to rodzice prawie wszystkich przedszkolaków i uczniów
naszej szko³y. Dzieñ by³ s³oneczny i ciep³y, a wiêc tym bardziej
zachêca³ do wyjœcia z domu
i udania siê do szko³y, gdzie nauczyciele, wraz z uczniami, przygotowali dla rodziców mnóstwo
niespodzianek.
Po rozstawieniu aparatury nag³aœniaj¹cej, któr¹ dostarczyli,
a nastêpnie obs³ugiwali panowie
z Domu Kultury w Sêdziszowie
M³p., odby³a siê próba generalna z mikrofonami. Wszystko
brzmia³o jak nale¿y. Tu¿ po zakoñczeniu próby zaczêli siê pojawiaæ pierwsi rodzice, którzy
z zaciekawieniem rozgl¹dali siê
po sali i ogl¹dali dekoracje. Gdy
wszyscy zaproszeni goœcie zajêli
ju¿ swoje miejsca, na œrodek sali wyszed³ pan dyrektor Mariusz
Kazior i w serdecznych s³owach
przywita³ zebranych, a nastêpnie
wyg³osi³ przemówienie. Mówi³
o sytuacji polskich rodzin i wszystkich, jak¿e licznych zagro¿eniach, które dotykaj¹ tê podstawow¹ komórkê naszego spo³eczeñstwa. Rodzina musi byæ zdrowa i silna, gdy¿ w niej dokonuje
siê formacja m³odego pokolenia
Polaków, od których zale¿eæ
bêd¹ przysz³e losy naszej Ojczyzny. Nie wolno uderzaæ w Rodzi-

nê, gdy¿ jest to podcinanie ga³êzi, na której wszyscy jesteœmy.
Wszyscy cz³onkowie tej wspólnoty rodzinnej s¹ bardzo wa¿ni
i potrzebni. Nie mo¿na obejœæ siê
bez dziadków i babæ, którzy zaopiekuj¹ siê wnukami na czas
nieobecnoœci rodziców. Potrzebna jest ciocia i wujek, którzy
przyjd¹ w odwiedziny i od razu
jest weselej i nie tak samotnie.
Potrzebni s¹ wszyscy cz³onkowie Rodziny i im w³aœnie dedykowane jest to nasze szczególne
œwiêto. Na zakoñczenie swego
wyst¹pienia Pan Dyrektor z³o¿y³
Rodzicom ¿yczenia i zaprosi³ na
œrodek Ksiêdza Juliana Jarzêbia,
Proboszcza naszej Parafii. Ksi¹dz
Proboszcz zacytowa³ s³owa Œwiêtego Jana Paw³a II o Rodzinie,
a nastêpnie przybli¿y³ zebranym
przes³anie, zawarte w cytowanym tekœcie. Ostrzeg³ równie¿
przed wp³ywem b³êdnych i bardzo niebezpiecznych ideologii,
które dochodz¹ do g³osu we
wspó³czesnym œwiecie i docieraj¹
równie¿ do Polski. Na zakoñczenie Ks. Proboszcz wyrazi³ zadowolenie z tak licznego udzia³u
Rodziców na dzisiejszej uroczystoœci i z³o¿y³ ¿yczenia wszystkim
zebranym. Z kolei g³os zabra³
So³tys Góry Ropczyckiej Pan Stanis³aw Bochenek, który m.in.
podczas swego przemówienia
poinformowa³ zgromadzenie, ¿e
jest ju¿ do nabycia ksi¹¿ka o Sêdziszowie M³p. i okolicy, wspó³autorstwa naszego Pana Dyrek-

„Rochy” w Solinie
W letnim obozie taneczno-terapeutycznym w Solinie,
w dniach od 28 czerwca do 3 lipca, uczestniczyły dwie grupy
„Rochów” – dziecięca starsza i gimnazjalna oraz kapela
muzyczna.
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tora Mariusza Kaziora. Pan Dyrektor zaprosi³ wszystkich goœci do obejrzenia akademii, któr¹
przygotowali nauczyciele z przedszkola i szko³y, wraz z dzieæmi.
Na pocz¹tku wyst¹pili najm³odsi. Przedszkolaki, doskonale przygotowane przez Panie
Wychowawczynie, piêknie mówi³y swoje wierszyki i œpiewa³y piosenki o mamie i tacie. PóŸniej
zatañczy³y dwa brawurowe i niezwykle widowiskowe tañce, a na
zakoñczenie z³o¿y³y wspólne
¿yczenia kochanym Rodzicom.
Po przedszkolakach, wyst¹pili
uczniowie ze starszych klas, którzy równie¿ recytowali wiersze, œpiewali piosenki i tañczyli.
Byli nale¿ycie przygotowani
i spodobali siê Rodzicom i zaproszonym Goœciom.
W inscenizacji o niesfornych
kozio³kach i podstêpnych wilczkach oraz ich bardzo m¹drej
mamie, wyst¹pili uczniowie z klasy drugiej. Bardzo siê postarali
i zostali nagrodzeni brawami.
Na zakoñczenie dziewczynki,
przygotowane przez Pani¹ Mo-

nikê Mêdlowsk¹, zatañczy³y
z wdziêkiem dwa tañce. Uroczystoœæ, inscenizacjê i dekoracje
przygotowa³a Bo¿ena Ziobrowska, która by³a równie¿ odpowiedzialna za ca³oœæ akademii.
Po zakoñczeniu wystêpów artystycznych, uczniowie podeszli
do swoich Rodziców i wrêczyli im
wykonane w³asnorêcznie prezenty. Nastêpnie Pan Dyrektor zaprosi³ wszystkich na kie³baskê
z grilla. Podczas wspólnego posi³ku mo¿na by³o podzieliæ siê
wra¿eniami z wystêpów i porozmawiaæ o ró¿nych sprawach,
a wszystko w uroczej scenerii piêknego parku Buczyna. W przysz³ym roku Pan Dyrektor obieca³
spotkanie rodzinne w nieco innej formule, nad któr¹ ju¿ siê
zastanawia od pewnego czasu. G³ównym sponsorem by³a
Prezes Gospodarstwa Rolnego
w Górze Ropczyckiej Pani Franciszka Bogdan, która ofiarowa³a
kie³basê na dzisiejsz¹ uroczystoœæ. Dziêkujemy Jej za to, jak
równie¿ Radzie Rodziców.
Bożena Ziobrowska

Na taneczne wakacje w Bieszczady wyjecha³a grupa 50 osób,
która wraz z wychowawcami zamieszka³a w Domu Wypoczynkowym „Halicz”. W programie
5-dniowego obozu by³y nie tylko próby taneczne i muzyczne,
ale tak¿e zwiedzanie wnêtrza zapory, rejs statkiem po soliñskim
„morzu”, k¹piel w zimnej wodzie
zalewu, wyjœcie na górê Jawor
(721 m n.p.m) i zwiedzanie muzeum Bojków w Myczkowie. By³o
równie¿ sporo czasu na zabawy
integracyjne jak choæby „Pokaz
mody na weso³o” czy „O retykabarety”. Weso³o by³o tak¿e na
pasowaniu pocz¹tkuj¹cych tancerzy i muzyków, z tym,¿e tutaj
akurat nie wszystkim by³o do

œmiechu. Pasowani tancerze
i muzycy przetrwali jednak dzielnie wszystkie próby „wytrzyma³oœciowe” i zostali pe³noprawnymi cz³onkami folklorystycznej
spo³ecznoœci „Rochów”. Jak co
roku, w trakcie obozu realizowano równie¿ program profilaktyki uzale¿nieñ. Dzieci wziê³y
udzia³ w konkursie plastycznym
o tej tematyce i spotkaniu z przewodnicz¹c¹ Gminnej Komisji
Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych w Solinie, pani¹ Alin¹ Piotrowsk¹Michalsk¹.
Obóz zosta³ dofinansowany
przez Urz¹d Miejski w Sêdziszowie Ma³opolskim kwot¹ 11 tys. z³.
KS
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„Trzy małe świnki”
– warsztaty lepienia z gliny
W dniach 16 i 17 czerwca
2014 r. w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Sędziszowie
Młp. Biblioteka Publiczna
w Sędziszowie Młp. zorganizowała warsztaty lepienia
z gliny. Warsztaty te poprowadziła Pani Katarzyna Róg
pracownik Filii Biblioteki Publicznej w Zagorzycach.
W poniedzia³ek zajêcia odby³y siê w trzech najm³odszych grupach przedszkola, a we wtorek
w trzech grupach, ale ju¿ u starszaków. Zajêcia rozpoczê³y siê od
przywitania. Ka¿de dziecko dosta³o ksi¹¿kê i razem mi³y znaleŸæ na podstawie obrazków
w otrzymanych ksi¹¿kach czêœæ
wspóln¹, czyli to co te ksi¹¿ki ze
sob¹ ³¹czy³o. Dzieci bardzo szybko odgad³y, ¿e w ka¿dej ksi¹¿eczce wystêpuje œwinka, po czym
wys³ucha³y bajki „Trzech œwinkach”, któr¹ przeczyta³a Pani

Magda. PóŸniej dzieci same
sprawdza³y czy mo¿na zdmuchn¹æ s³omê, patyczki i ceg³ê. Przekona³y siê, ¿e s³oma ucieka jak
tylko siê w ni¹ dmuchnie, troszkê trudniej by³o z patyczkami,
¿eby je zdmuchn¹æ trzeba by³o
troszkê pomyœleæ jak dmuchn¹æ, ¿eby siê rozlecia³y, ale uda³o siê pokonaæ dzieciom równie¿
patyczki.
Du¿o trudniej by³o z ceg³¹ –
tu ju¿ siê nie uda³o jej przesun¹æ samym podmuchem wiatru.
Po przeczytaniu bajki, Pani Kasia nauczy³a dzieci piosenki
o dzielnych œwinkach i z³ym wilku, która dzieciom bardzo siê
podoba³a i bardzo piêknie j¹
œpiewa³y. Tematem zabawy z
glin¹ by³y w³aœnie œwinki, które
dzieci lepi³y same swoimi „ma³ymi” r¹czkami pod okiem Pani
Kasi i Madzi. Pani Kasia oczywiœcie wczeœniej wyjaœni³a i pokaza³a jak lepi siê ma³¹ œwinkê z gliny. Dzieci bardzo chêtnie wziê³y

siê do pracy, starsze dzieci próbowa³y swoich si³ lepi¹c œwinki
skarbonki, co wymaga³o od nich
du¿o precyzji i cierpliwoœci
i du¿o wiêcej pracy, ale op³aca³o siê! Wszystkie dzieci wykona³y
przepiêkne œwinki, które obieca³y wymalowaæ farbami jak wy-

schn¹. W starszych grupach,
dzieci sprytniejsze, które szybciej
ulepi³y œwinki, zrobi³y równie¿
inne zwierz¹tka z gliny, m. im.
wê¿e, ¿ó³wie. Wszystkie dzieci
bawi³y siê wyœmienicie i bardzo
im siê podoba³y zajêcia, co nas
bardzo cieszy.

ukazuj¹cych koniecznoœæ inwestowania w zielon¹ energiê – gaz.
Kolejne godziny to konkurencje
Ostatnim zadaniem w ramach programu grantowego „Zielo- dla dzieci, m³odzie¿y i rodziców. Projekt jest realizowany dzięki
na śpiewająca wyspa”, realizowanego w Szkole Podstawo- Wœród konkurencji warto wy- grantom finansowym z Funduszu
wej w Czarnej Sędziszowskiej było zorganizowanie „Pikni- mieniæ „Zielony turniej szacho- Naturalnej Energii, przyznanym na
wy”, „Zielone ³owienie rybek”
ku Zielonej Energii”.
podstawie konkursu którego ori „Zielony turniej ³uczniczy”,
ganizatorem jest Operator GazoSpotkaliœmy siê na nim 6 lipca z alternatywnymi Ÿród³ami ener- w którym wziêli udzia³ zaproszeni
ciągów Przesyłowych GAZ-SYS2014 roku przy Domu Ludowym gii m.in. gazem ziemnym, a tak- goœcie. We wszystkich konkurenTEM S.A.
w Czarnej Sêdziszowskiej. By³a to ¿e specjalistyczn¹, któr¹ ucznio- cjach wrêczono liczne nagrody.
okazja do realizacji ostatnich wie nabywali podczas poszczeakcji i podsumowania progra- gólnych etapów projektu. NaSerdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym gościom
mu. Rozpoczêliœmy „Quizem stêpnie odby³y siê wystêpy i poorganizatorom oraz osobom i instytucjom
Zielonej Energii”, który spraw- kazy uczniów naszej szko³y,
wspierającym nasze działania jak i uczestnikom pikniku.
dza³ wiedzê ogóln¹ zwi¹zan¹ a wœród nich prezentacje makiet

Piknik Zielonej Energii
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XXIV Turniej o Puchar
Burmistrza Sędziszowa Młp.
w piłce nożnej
W dniach 13 lipca – 3 sierpnia odbyła się XXIV edycja wakacyjnego Turnieju o Puchar Burmistrza Sędziszowa Młp. w
piłce nożnej. W tym roku do zmagań przystąpiło 9 drużyn z
terenu gminy. W Turnieju wystąpił także pierwszy zespół
Lechii Sędziszów Młp.

Lechia Sędziszów Młp. – zdobywca Pucharu Burmistrza.

Turniej odbywa³ siê systemem
pucharowym. Losowania par
dokonano w pi¹tek 27 czerwca
br. W rundzie wstêpnej. w dn.
13 lipca br. dru¿yna Plonu Klêczany pokona³a 3:0 Piast Wolica Piaskowa i awansowa³a do I
rundy Turnieju, któr¹ rozegrano 20 lipca.
Mecze obfitowa³y w du¿¹ iloœæ
bramek, a jeden z nich zosta³
rozstrzygniêty dopiero w serii
rzutów karnych.
Wyniki pojedynków:
Borkovia Borek Wielki – Progres Kawęczyn 1:7,
Sokół Krzywa – Plon Klęczany 0:3,
Lechia Sędziszów – Gród Będziemyśl 11:0,
Płomień Zagorzyce – Korona Góra Ropczycka 2:2, w karnych 5:6.

Trenerowi R. Domarskiemu, Prezesowi M. Ziembie i zawodnikom gratuluje Burmistrz
K. Kiełb.

gi mecz by³ wstêpem do rywaliW niedzielê 3 sierpnia br. rozacji ligowej, bowiem obie dru- zegrano mecze fina³owe: o godz.
¿yny graæ bêd¹ w sezonie 2014/ 15:00 w pojedynku o III miejsce
W meczach pó³fina³owych 27 15 w klasie okrêgowej.
rywalizowa³y PROGRES Kawêlipca br. spotka³y siê Korona
czyn – KORONA Góra RopczycWyniki:
Góra Ropczycka z Plonem Klê- Korona Góra Ropczycka – Plon Klęczany 1:6 (0:3) ka. Zwyciêsko z tego pojedynku
czany i sêdziszowska Lechia z Lechia Sędziszów Młp. – Progres Kawęczyn 8:0 wysz³a ekipa z Kawêczyna, pokoProgresem Kawêczyn. Ten dru- (2:0)
nuj¹c Koronê 2:1

28 lipca Burmistrz Sędziszowa Młp. Kazimierz Kiełb wręczył nagrody zawodnikom
klubów z naszej gminy za
osiągnięte w ostatnim okresie sukcesy sportowe.
Nagrody otrzymali zawodnicy
sekcji podnoszenia ciê¿arów sêdziszowskiej Lechii: Magdalena
Pasko za Mistrzostwo Polski do
lat 23 i VI miejsce na Mistrzostwach Europy oraz Dariusz
Januœ za Mistrzostwo Polski do
lat 17. Nagrodê otrzyma³ równie¿ trener w/w zawodników
Pan Mateusz B³achowicz.
W ratuszu goœcili te¿ i odebrali nagrody zawodnicy Progresu
Kawêczyn, którzy w sezonie
2013/2014 wywalczyli awans do
klasy okrêgowej i rywalizowaæ
bêd¹ m.in. z Lechi¹ Sêdziszów
M³p., B³êkitnymi Ropczyce czy
Igloopolem Dêbica. Dru¿yna
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W finale, o godz. 17:00 spotka³y siê: LECHIA Sêdziszów
M³p. – PLON Klêczany. Mecz zakoñczy³ siê minimalnym zwyciêstwem Lechii 1:0. Zwyciêsk¹
bramkê zdoby³ Krystian Branas.
W meczu fina³owym Lechia
wyst¹pi³a w nastêpuj¹cym sk³adzie: Paœko Maciej, Lesiñski Jakub, Œliwa Wojciech, Ziobro
Micha³, Potwora Kamil, Rogó¿
Tomasz, Nowak Adrian, Branas
Krystian, Æwiczak Oskar, Kamiñski Dawid, Godek Pawe³, Bajda
Marek, Chmiel Tomasz, Salamon Kamil, Wiœniewski Bartosz,
Idzik Pawe³. Trener: Rafa³ Domarski.
Kluby bior¹ce udzia³ w Turnieju o Puchar Burmistrza otrzyma³y nagrody w postaci sprzêtu
sportowego o wartoœci: I miejsce – 700 z³, II miejsce – 600 z³,
III miejsce – 500 z³, IV miejsce –
400 z³. Pozosta³e dru¿yny za
udzia³ w Turnieju po 150 z³

Nagrody dla sztangistów Lechii i piłkarzy Progresu

Nagrodzeni sportowcy, trenerzy i działacze z Burmistrzem K. Kiełbem i sekretarzem J. Maroniem.

Progresu na spotkaniu reprezentowana by³a przez Wojciecha Dudusia – graj¹cego trenera, Micha³a Pietkiewicza, Woj-

ciecha Pietkiewicza, Mateusza rz¹du Pan Grzegorz Birkowski.
Zawodnikom, trenerom i dziaPa³kê i £ukasza Borka, zawodnikom towarzyszyli prezes klubu ³aczom Lechii oraz Progresu
Pan Mariusz Bieœ i cz³onek za- gratulujemy sukcesów!
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Turniej piłki nożnej U-12 w Wolicy Piaskowej
W dniu 22 czerwca 2014 r.
odbył się turniej piłki nożnej
U-12 w Wolicy Piaskowej.
W turnieju wzięły udział
4 drużyny: Płomień Zagorzyce, Plon Klęczany, Inter Gnojnica i Piast Wolica Piaskowa.
Rozgrywki odby³y siê zgodnie
z zasadami fazy grupowej mistrzostw œwiata – dru¿yny przyjê³y
na czas turnieju nazwy krajów
wystêpuj¹cych w mundialu.
Wszystkie rozegrane mecze przebiega³y w atmosferze fair play.
Zwyciê¿y³a dru¿yna Inter Gnojnica (Holandia,) zdobywaj¹c
9 punktów, drugie miejsce dla go-

I miejsce w turnieju dla Inter Gnojnica. Nagrody wręczają: Wiesław Lada prezes Podokręgu Piłki Nożnej w Dębicy i Tomasz Pondo trener UKS Piast Wolica Piaskowa.
Fot. B.Traciak

spodarzy turnieju Piast Wolica Piaskowa (Brazylia), którzy zdobyli 6
punktów, trzecie miejsce wywalczy³a dru¿yna Plon Klêczany (Ko-

staryka) zdobywaj¹c 3 punkty, na
ostatnim miejscu uplasowa³a siê
dru¿yna P³omieñ Zagorzyce (Urugwaj) – bez punktów.

Najlepszym zawodnikiem turnieju zosta³ wybrany Witold Mêdygra³ z Inter Gnojnica, najlepszym bramkarzem Jakub Duda
z Piast Wolica Piaskowa. Organizatorzy zapewnili dzieciom
wzmacniaj¹cy ich sportowy wysi³ek poczêstunek.
Na zakoñczenie turnieju zosta³y wrêczone: Dyplomy dla zawodników, Puchary i Pi³ki dla
dru¿yn oraz upominki dla trenerów, sêdziów i organizatorów,
ufundowane przez prezesa Dêbickiego Podokrêgu Pi³ki No¿nej Wies³awa Ladê, który osobiœcie je wrêcza³ - za co organizatorzy serdecznie dziêkuj¹.
Info wł.

Turniej juniorów młodszych w Zagorzycach
„Plon” Klęczany z Pucharem za zwycięstwo w Turnieju Piłki
Nożnej Juniorów Młodszych rozegranym w Zagorzycach!
W decydującym (system każdy z każdym) o wygranej meczu
po rzutach karnych pokonał zespół gospodarzy „Płomień”
Zagorzyce 1-1 (4-3).

Wszystkie dru¿yny otrzyma³y
nagrody i dyplomy, a dla trzech
Klasyfikacja końcowa:
najlepszych przygotowano rów1. Plon Klęczany 9 pkt
nie¿ pami¹tkowe puchary.
2. Płomień Zagorzyce 8 pkt
Nagrody wrêczy³ prezes Zwi¹z3. Progres Kawęczyn 6 pkt
ku Pi³ki No¿nej Podokrêg w Dê4. Inter Gnojnica 0 pkt
(Zwycięstwo 3 punkty, remis 1 pkt, porażka bicy Wies³aw Lada wraz z pani¹
0 pkt. Za zwycięstwo w rzutach karnych dodat- so³tys Zagorzyc Górnych Barbar¹
Traciak i prezesem Klubu Sporkowo 1 pkt.)

towego UKS P³omieñ Zagorzyce
Markiem B¹czkowskim. Organizatorami Turnieju byli UKS P³omieñ Zagorzyce oraz Podokrêg
Pi³ki No¿nej Dêbica.
Jak mówi prezes Marek B¹czkowski: – Zagorzyce chcia³yby byæ co
roku gospodarzami takiego turnieju,
który dostarczy³ m³odzie¿y oprócz
sportowych emocji tak¿e wiele dobrej
zabawy i sprawdzi³ mo¿liwoœci zawodników.
Równie¿ so³tys Barbarê Traciak cieszy radoœæ zawodników
zarówno tych mniejszych w Wolicy Piaskowej, jak i tych wiêkszych w Zagorzycach.
Jak mówi: – Warto siê staraæ
i organizowaæ takie turnieje, jednak
potrzeba pasji i zaanga¿owania ró¿nych osób.

Piłka nożna Futbol młodzieżowy

Najwięcej bramek dla Lechii strzelili: Kamil Salamon i Michał Ziobro po 13, Jakub Makuch 11 i Oskar
Ćwiczak 10.

II liga podkarpacka juniorów

Juniorzy młodsi

1. Stal Nowa Dęba ......................... 26 .......... 51 ......... 15 .......... 6 ........ 5 ......... 42-28
2. MKS Orzeł Przeworsk ............... 26 .......... 50 ......... 14 .......... 8 ........ 4 ......... 65-37
3. Przełom Besko ........................... 26 .......... 45 ......... 13 .......... 6 ........ 7 ......... 51-37
4. Sokół Nisko ............................... 26 .......... 43 ......... 13 .......... 4 ........ 9 ......... 61-50
5. MKS Kolbuszowa ...................... 26 .......... 42 ......... 11 .......... 9 ........ 6 ......... 53-36
6. JKS Jarosław ............................ 26 .......... 41 ......... 11 .......... 8 ........ 7 ......... 46-37
7. Lechia Sędziszów .................. 26 .......... 41 ......... 12 .......... 5 ........ 9 ......... 63-42
8. Gryf Mielec ............................... 26 .......... 40 ......... 12 .......... 4 ........ 10 ........ 57-40
9. Polonia Przemyśl ....................... 26 .......... 36 ......... 10 .......... 6 ........ 10 ........ 43-40
10. MKS Kańczuga ......................... 26 .......... 34 ......... 10 .......... 4 ....... 12 ........ 31-39
11. Rzemieślnik Pilzno .................... 26 .......... 31 .......... 9 ........... 4 ....... 13 ........ 48-63
12. Błękit Żołynia ........................... 26 .......... 28 .......... 7 ........... 7 ....... 12 ........ 27-51
13. Tłoki Gorzyce .......................... 26 .......... 22 .......... 6 ........... 4 ....... 16 ........ 36-60
14. Wisłok Strzyżów ..................... 26 ........... 4 ........... 1 ........... 1 ....... 24 ........ 11-74
Wyniki: Lechia – Sokół Nisko 1:4 JKS Jarosław – Lechia 1:1 Lechia – Gryf Mielec 1:1 Polonia
Przemyśl – Lechia 1:1 Lechia – Orzeł Przeworsk 4:3 MKS Kolbuszowa – Lechia 3:0 Lechia – MKS
Kańczuga 3:0 Lechia – Wisłok Strzyżów 3:0 Rzemieślnik Pilzno – Lechia 1:1 Lechia – Przełom
Besko 4:0 Błękit Żołynia – Lechia 1:6 Lechia – Tłoki Gorzyce 4:1 Stal Nowa Dęba – Lechia 2:1

1. Orzeł Przeworsk ........................ 26 .......... 69 ......... 23 .......... 0 ........ 3 ........ 125-21
2. Gryf Mielec ............................... 26 .......... 62 ......... 20 .......... 2 ........ 4 ......... 75-21
3. Lechia Sędziszów .................. 26 .......... 56 ......... 18 .......... 2 ........ 6 ......... 68-34
4. Stal Nowa Dęba ........................ 26 .......... 54 ......... 18 .......... 0 ........ 8 ......... 68-31
5. JKS Jarosław ............................ 26 .......... 52 ......... 17 .......... 1 ........ 8 ......... 84-37
6. Polonia Przemyśl ....................... 26 .......... 47 ......... 15 .......... 2 ........ 9 ......... 81-39
7. MKS Kańczuga .......................... 26 .......... 40 ......... 13 .......... 1 ....... 12 ........ 56-51
8. MKS Kolbuszowa ...................... 26 .......... 39 ......... 13 .......... 0 ....... 13 ........ 75-64
9. Przełom Besko ........................... 26 .......... 29 .......... 9 ........... 2 ....... 15 ........ 50-92
10. Sokół Nisko .............................. 26 .......... 28 .......... 9 ........... 1 ....... 16 ........ 49-65
11. Rzemieślnik Pilzno .................... 26 .......... 28 .......... 9 ........... 1 ....... 16 ........ 40-67
12. Błękit Żołynia ........................... 26 .......... 26 .......... 8 ........... 2 ....... 16 ........ 45-71
13. Stal Gorzyce ............................ 26 ........... 9 ........... 3 ........... 0 ....... 23 ....... 14-159
14. Wisłok Strzyżów ..................... 26 ........... 0 ........... 0 ........... 0 ....... 26 ......... 0-78
Wyniki: Lechia – Sokół Nisko 2:0 JKS Jarosław – Lechia 3:0 Lechia – Gryf Mielec 2:0 Polonia
Przemyśl – Lechia 2:4 Lechia – Orzeł Przeworsk 3:2 MKS Kolbuszowa – Lechia 1:4 Lechia – MKS
Kańczuga 1:3 Lechia – Wisłok Strzyżów 3:0 Rzemieślnik Pilzno – Lechia 0:2 Lechia – Przełom
Besko 5:1 Błękit Żołynia – Lechia 0:2 Lechia – Tłoki Gorzyce 3:0 Stal Nowa Dęba – Lechia 3:1.

Wyniki meczów:
Płomień Zagorzyce 2-0 (3-4 karne) Progres
Kawęczyn
Inter Gnojnica 0-1 (4-5) Plon Klęczany
Płomień Zagorzyce 6-1 (5-3) Inter Gnojnica
Progres Kawęczyn 1-3 (3-2) Plon Klęczany
Płomień Zagorzyce 1-1 (3-4) Plon Klęczany
Progres Kawęczyn 3-0 (3-2) Inter Gnojnica
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Nagrody indywidualne zdobyli: najlepszy bramkarz: Damian Kłósek (Płomień Zagorzyce; najlepszy strzelec: Michał Olech (Plon
Klęczany); zawodnik turnieju (MVP): Kamil
Jakubek (Plon Klęczany); wyróżnienie: Paweł
Chudyba (Płomień Zagorzyce).

Puchar i nagrodę za II miejsce wywalczył
Płomień Zagorzyce. Kapitanowi Pawłowi
Chyduba gratulują prezes dębickiego podokręgu Wiesław Lada i i prezes drużyny
gospodarzy Marek Bączkowski wraz z koordynatorem turnieju, sołtysem Barbarą
Traciak

So³tys so³ectwa Zagorzyce Górne i UKS „Plomieñ” Zagorzyce
serdecznie dziêkuj¹ za wsparcie
rzeczowe turnieju: Delikatesom
Centrum w Zagorzycach Górnych i Gospodarstwu Rolnemu
w Górze Ropczyckiej.
info. własna
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Turnieje tenisa ziemnego
W niedzielę 5 lipca br.
na kortach sędziszowskiej Lechii rozegrane
zostały finały dwóch
turniejów tenisowych
organizowanych przez
Ropczycko-Sędziszowskie Towarzystwo Tenisowe.
Pierwszy z nich o Puchar Burmistrza Sêdziszowa M³p. Kazimierza Kie³ba, natomiast drugi
deblowy w ramach obchodów
100-lecia powstania Klubu Sportowego „Lechia” Sêdziszów M³p.

W turnieju o Puchar Burmistrza, w kategorii wiekowej
18-55 w finale spotkali siê Grzegorz Cudo oraz Witold Fryc
(obaj z Kolbuszowej). Po pasjonuj¹cej, trwaj¹cej ponad dwie

godziny walce wygra³ Grzegorz
Cudo. W kategorii powy¿ej
55 lat Grzegorz Nowak pokona³
Janusza Œrodê.
W turnieju deblowym, rozegranym z okazji 100-lecia „Le-

chii” Sêdziszów M³p. zwyciê¿y³
kolbuszowski duet rodzinny
Grzegorz i Damian Cudo (ojciec
i syn), który w finale pokona³
kolejny duet z Kolbuszowej Grzegorz Nowak/Jan Dudziñski. Na
trzecim miejscu uplasowali siê
gospodarze: Bart³omiej Lasek
i Hubert Przepióra.
Po zakoñczeniu rozgrywek
wszyscy uczestnicy fina³ów otrzymali puchary, dyplomy i bony
pieniê¿ne, które wrêczali zaproszeni na imprezê goœcie: sekretarz gminy Sêdziszów M³p p. Jan
Maroñ i prezes MLKS „Lechia”
p. Marek Ziêba. Nagrody wrêcza³ tak¿e prezes Ropczycko-Sêdziszowskiego Towarzystwa Tenisowego p. Andrzej Michalski.

Kolejne medale sztangistów Lechii
Trzy medale z imprez rangi mistrzowskiej przywieźli sztangiści sędziszowskiej Lechii.

MMP do lat 23
M. Imię i nazwisko .................. Ur. ................ Kat. wag. .......................... Wynik
1. Magdalena Pasko ................. 1991 ................. + 69 kg .................... 228 kg (100+128)
3. Agata Zaweracz .................. 1991 ................... 53 kg ........................ 146 kg (64+82)
8. Sylwia Szydłowska .............. 1992 .................. 58 kg ........................ 106 kg 945+61)
4. Adam Januś ........................ 1993 .................. 77 kg ...................... 270 kg (120+150)
6. Michał Korczak .................... 1993 .................. 85 kg ...................... 247 kg (110+147)
OOM
M. Imię i nazwisko .................. Ur. ................ Kat. wag. .......................... Wynik
1. Dariusz Januś ...................... 1997 .................. 62 kg ....................... 222 kg (98+124)
5. Klaudia Tokarz ...................... 1998 .................. 63 kg ......................... 81 kg (36+45)

W M³odzie¿owych Mistrzostwach Polski do lat 23, które
odby³y siê w Gdañsku w dniach
20-22 czerwca 2014 r. „z³oto”
zdoby³a niezawodna Magdalena
Pasko, a br¹z Agata Zaweracz.
Na wysokim czwartym miejscu
Z³oty medal z XX Ogólnopol- wióz³ Dariusz Januœ. Wœród
uplasowa³ siê Adam Januœ, szó- skiej Olimpiady M³odzie¿y, któ- dziewcz¹t pi¹te miejsce zajê³a
sty by³ Micha³ Korczak, a ósma ra odby³a siê w dniach 10-13 lip- Klaudia Tokarz.
Dariusz Januś na najwyższym stopniu poSylwia Szyd³owska.
ca w Obornikach Œl¹skich przy(.) dium OOM.
Fot. www.pzpc.pl

Emilia Czapka z najlepszymi
wynikami w kraju
Od zwycięstwa do zwycięstwa kroczy w tym roku młoda
lekkoatletka z Sędziszowa Młp. Emilka Czapka. Trenująca
w Rzeszowie i reprezentująca klub Resovia Rzeszów trzynastoletnia sędziszowianka legitymuje się najlepszymi wynikami w kraju w swojej kategorii wiekowej na dystansach
300 m i 600 m.
Swój najlepszy wynik na 600 m
osi¹gnê³a 4 maja w Krakowie
podczas VI Ma³opolskiego Memoria³u Trenerów i Miêdzywojewódzkiego Meczu M³odzików
w Lekkiej Atletyce – Podkarpackie – Œwiêtokrzyskie – Ma³opolskie. Pokona³a swój koronny dystans w czasie 1.42.45 pozostawiaj¹c za plecami zawodniczki
o 2-3 lata starsze.
Znakomicie spisa³a siê tak¿e
6 czerwca podczas pierwszego

lekkoatletycznego Memoria³u
imienia Józefa Wójtowicza
w Mielcu, gdzie zwyciê¿y³a z wynikiem 1.42.77, pokonuj¹c kolejn¹ rywalkê o blisko 4 sekundy.
Z kolei swój rekord na 300 m
(43.36) osi¹gnê³a 22 czerwca na
stadionie Resovii, zwyciê¿aj¹c
w Mityngu Kwalifikacyjnym
POZLA i II rzucie Ligi M³odzików. Swoj¹ klubow¹ kole¿ankê
(starsz¹ o dwa lata), która zajê³a

drugie miejsce, wyprzedzi³a
o 0.83 s.
14 czerwca okaza³a siê najlepsza w Otwartych Mistrzostwach
Przemyœla na dystansie 300 m
(wynik 43.97), jako jedyna osi¹gaj¹c czas poni¿ej 44 sekund.
Zwyciê¿y³a tak¿e na dystansie
600 m w swojej kategorii wiekowej w I rzucie Ligi M³odzików
oraz Mistrzostwach woj. Podkarpackiego Dzieci Starszych w Stalowej Woli 31 maja br. Emilka ma

na swoim koncie tak¿e tytu³ mistrzyni Podkarpacia w biegach
prze³ajowych, zdobyty 15 marca w Stalowej Woli, na dystansie
1000 m.
Utalentowana biegaczka spêdzi pracowicie wakacje. Zosta³a
zakwalifikowana na zgrupowanie
letnie zaplecza kadry narodowej
juniorów i m³odzie¿owców w biegach œrednich i d³ugich, które
odbêdzie siê w dniach 4-14 sierpnia w Sopocie.

WYDAWCA: Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim
Redaktor odpowiedzialny: Benedykt Czapka. Skład redakcji: Jan Flisak, Mariusz Kazior, Jan Maroń, Grzegorz Wrona. Adres redakcji: Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Sędziszowie Małopolskim, ul. 3 Maja 36, tel. 17 22 16 044, e-mail: biuletyn1@o2.pl
Wszelkie prawa do tekstów i zdjęć zastrzeżone. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń i reklam. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania
i adiustacji tekstów.
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II Rodzinny Rajd Rowerowy za nami
13 lipca godz. 13.45. Piękna, słoneczna pogoda. Na placu
targowym zbiera się coraz większa liczba fanów turystyki
rowerowej, począwszy od dwuletnich szkrabów po emerytów. Wiek nie odgrywa tu jednak żadnej roli. Najważniejsze
to zamiłowanie do jazdy rowerowej, a przy okazji do podziwiania urokliwych zakątków naszej małej ojczyzny.
Od godz. 14.00 rozpocz¹³ siê
wyjazd ka¿dej z 15-osobowych
grup (³¹cznie 156 osób) na trasê, która bieg³a przez Wolicê
Piaskow¹, Boreczek, Czarn¹ Sêdziszowsk¹ Podkoœciele, wzd³u¿
autostrady do Krzywej Porêby
na teren ko³a ³owieckiego PODGORZA£KA. Nad bezpieczeñstwem uczestników czuwa³a sêdziszowska policja na czele
z Komendantem Romanem Zawiœlakiem oraz ratownicy medyczni, którzy towarzyszyli nam
przez ca³¹ drogê. S³oneczne niebo i piêkne krajobrazy sprawi³y,
¿e drogi szybko ubywa³o. Nawet
najm³odsi rowerzyœci dzielnie
jechali ca³¹ drogê i nie narzekali na zmêczenie. Gdy dojechaliœmy na miejsce kie³baski sma¿y³y
siê ju¿ na grillu, rowerzyœci odpoczywali na trawniku i podziwiali Osadê, w której ugoœci³o

nas Ko³o £owieckie PODGORZA£KA. Wœród atrakcji znalaz³
siê tor przeszkód udostêpniony
przez Wojewódzki Oœrodek Ru-

chu Drogowego w Rzeszowie,
na którym mo¿na by³o sprawdziæ swoje umiejêtnoœci jazdy
rowerem. Ponadto dzieci mog³y
wsi¹œæ do policyjnego radiowozu oraz wozu stra¿ackiego, zobaczyæ jak stra¿acy z OSP Krzywa u¿ywaj¹ swojego sprzêtu do
dzia³añ ratowniczych oraz spróbowaæ „gasiæ po¿ar” sikawk¹
stra¿ack¹. Policjanci z Komisariatu Policji w Sêdziszowie M³p.
przeprowadzili pogadankê dotycz¹c¹ bezpieczeñstwa na drogach a ratownicy medyczni
udzieli krótkiego kursu z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Uczestnicy dostali te¿ od funkcjonariuszy policji odblaski, ¿eby
byæ bardziej bezpiecznym na
drodze. Przed godz. 17.00 zaczêliœmy formowaæ grupy i wyjechaliœmy w drogê powrotn¹.
Teraz trasa by³ krótsza i w wiêkszoœci z górki, wiêc szybko dojechaliœmy do celu na plac targowy.
Serdecznie dziêkujemy wszystkim organizacjom i instytucjom,
które w³o¿y³y swój wk³ad w organizacjê tego rajdu. Teraz zosta³y
tylko wspomnienia i kilka zdjêæ…
DO ZOBACZENIA ZA ROK!

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim
Lok
okalna
alna Grupa Dział
Działania
Partner
artnerstw
stwoo 5 Gmin

zaprasza na festyn

w programie:

promujący Lokalną Grupę Działania Partnerstwo 5 Gmin

- występy zespołów artystycznych:
„Blues”, „Rochy”, „Paka Sędzisza”
- prezentacje kulinarne Stowarzyszeń
Gospodyń Wiejskich „Szkodnianki”
i „Zagorzanki”
- wystawy rzeźby, kowalstwa,
garncarstwa oraz wyrobów z wosku

pt. „Lato z kulturą
- aktywni na 5”
10 sierpnia 2014 r. godz. 17
Scena w Rynku

- konkursy z nagrodami
Nr 6 (201) lipiec-sierpień 2014 r.

19

