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Głosujemy na siłownię Nestlé

Turniej bokserski

Widowisko historyczne



Widowisko historyczne na rynku
Widowisko historyczne, które było częścią obchodów Święta 3 Maja, przyciągnęło w majowe popołudnie setki mieszkańców, którzy obejrzeli 
trzy epizody: wkroczenie wojsk niemieckich do miasta, likwidację konfidenta oraz likwidację posterunku granatowej policji. Rekonstrukcja 
wydarzeń II wojny światowej była pomysłem ks. Artura Michalskiego, który przygotował je wspólnie z grupami rekonstrukcyjnymi, repre-

zentacją XX Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego, aktorami z Licealnego Teatru Muzycznego przy sędziszowskim liceum, Orlętami. 
Na sędziszowskich ulicach pojawiały się zabytkowe pojazdy z czasów wojny, pochodzące z muzeum mieszącego się w Rakszawie.
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Uroczysty 
3 Maja

egoroczne obchody święta 3 Maja
w 226 rocznicę uchwalenia Konsty-

tucji 3 Maja były wyjątkowe. Rozpoczęły 
się tradycyjnym przemarszem uczestni-
ków ulicami miasta do kościoła Farnego, 
gdzie odprawiona została Msza Święta w 
intencji Ojczyzny i mieszkańców. Następ-
nie złożono wieńce przed pomnikiem ks. 
Jerzego Popiełuszki oraz tablicami przed 
Ratuszem. Uroczystość uświetnili orkie-
stra z XX Pułku Ułanów im. Króla Jana 
III Sobieskiego.

T
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Gminne święto strażaków
Po raz pierwszy tak oficjalnie i uroczyście 

obchodzono w naszej gminie Dzień Strażaka. 
6 maja br. strażacy ochotnicy uczestniczyli we 
Mszy Świętej odprawionej przez ks. probosz-
cza Ryszarda Lisa w kościele parafialnym pw. 
Narodzenia NMP, a następnie przed ratuszem 
w oficjalnych uroczystościach. W szczególny 
sposób wyróżniono strażaków-seniorów, 
którzy otrzymali listy gratulacyjne i statuetki 
za wieloletnią służbę w szeregach OSP. Na-
stępnie wręczono odznaczenia za wzorową 
służbę, a na zakończenie burmistrz Bogusław 
Kmieć wręczył bony o wartości 1000 zł na za-
kup potrzebnego w jednostkach sprzętu.

Wyróżnieni strażacy seniorzy:
Władysław Krasoń
Antoni Lorenc 
Franciszek Świniuch
Jan Orzech
Stanisław Szpara
Stanisław Wozowicz
Władysław Kłos
Stanisława Posłuszna
Kazimierz Czuczman
Eugeniusz Alberski
Julian Drozd
Tadeusz Daniel
Lesław Głodek
Jan Pająk
Zdzisław Rogóż
Józef Mucha
Józef Walczyk
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Córka Władysława Węglowskiego na święcie 
patrona SP2

Festiwal Dino Top w Sędziszowie 

maja br. Sędziszów Małopolski 
odwiedziła Krystyna Węglow-

ska-Kalinka, córka Władysława Wę-
glowskiego, patrona Szkoły Podstawo-
wej nr 2. Okazją do wizyty było święto 
patrona. Przyjechała wspólnie z synem i 
wnuczkami. Uroczystość rozpoczęła się 
od Mszy Św., po której uczniowie zapre-
zentowali program słowno-muzyczny w 
kościele Narodzenia NMP w Sędziszo-
wie Małopolskim. Pani Krystyna odwie-
dziła również ratusz, gdzie spotkała się 
z zastępcą burmistrza Wiesławem Woj-
donem.

egoroczne Dni Sędziszowa będą
wyjątkowe. Największą atrakcją bę-

dzie pierwszy Festiwal Dino Top, któ-
ry odbędzie się 25 czerwca br. właśnie 
w naszym mieście. Na stadionie Lechii 
wystąpi legenda polskiego rocka grupa 
RSC, a gwiazdą będzie zespół Skaldo-
wie. Festiwal jest organizowany przez 
Radio Rzeszów i TVP Rzeszów oraz 
Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego, 
pod patronatem TVP oraz Audytorium 
17. 

W ubiegłym roku audycja muzycz-
na Dino Top świętowała tysięczne no-
towanie w naszym mieście, gdzie odbył 
się koncert z udziałem takich legend jak 
Czerwone Gitary czy Piotr Nowak Band. 
Koncert ten cieszył się ogromnym zainte-

10

T

resowaniem, dlatego też zrodziła się idea 
kontynuowania muzycznych podróży 
sentymentalnych do czasów, kiedy to mu-
zyka dla niektórych była wręcz sensem 
ich życia. Wspaniała tradycja oraz bo-
gaty katalog niezapomnianych polskich 
utworów daje nam szerokie pole do po-
pisu, dlatego postanowiono powołać do 
życia Dino Top Festiwal. Pierwsza edycja 
festiwalu odbędzie się 25 czerwca 2017 r 
na stadionie Lechii w Sędziszowie Ma-
łopolskim. Gwiazdą pierwszej edycji bę-
dzie zespół SKALDOWIE, a jako suport 
wystąpi legenda podkarpackiego rocka 
grupa RSC. Dzień wcześniej odbędzie się 
konkurs na interpretację piosenek autor-
stwa Wojciecha Młynarskiego.

Tradycyjnie na rozpoczęcie wakacji 
wystartuje Plenerowe Kino Letnie „Pod 
gwiazdami”. 23 czerwca, w piątek, o godz. 
21.30, widzowie będą mogli obejrzeć 
pierwszy seans.
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Biskup poświęcił 
nową część  
cmentarza

Biskup z wizytą 
w ratuszu

maja br. biskup pomocniczy diecezji 
rzeszowskiej Edward Białogłowski 

poświęcił nową część cmentarza komu-
nalnego w Sędziszowie Małopolskim. Na 
uroczystości obecni byli proboszczowie 2 
sędziszowskich parafii ks. Ryszard Lis i ks. 
Krzysztof Gac, gwardian klasztoru br. Sta-
nisław Szlosek oraz burmistrz Sędziszowa 
Małopolskiego Bogusław Kmieć. Po poświę-
ceniu obiektu wszyscy zgromadzeni wierni 
odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia. 

maja br., przy okazji wizytacji 
bis ks. bp Edward Białogłowski 

odwiedził sędziszowski Ratusz, gdzie 
spotkał się z władzami samorządowymi 
oraz pracownikami Urzędu Miejskiego. 
Na pamiątkę wizyty burmistrz Bogusław 
Kmieć wręczył mu panoramę naszego 
miasta, książkę „Dzieje Sędziszowa Ma-
łopolskiego” oraz koszulkę na pielgrzym-
kowy szlak.

oroczne spotkanie burmistrza 
Bogusława Kmiecia z wędkarzami było 

okazją do podziękowań za pracę społeczną na 
rzecz ochrony środowiska wodnego i popula-
ryzacji wędkarstwa, a także rozmów na temat 
przyszłości gminnych zbiorników wodnych. 
Gośćmi burmistrza byli wędkarze zrzesze-
ni w Kole nr 26 Miejsko-Gminnym, Kole nr 
27 Amur oraz Stowarzyszeniu „Wspólnota” 
Skrzynczyna. Wszyscy otrzymali koszulki z 
hasłem i logiem promocyjnym Sędziszowa 
Małopolskiego. 

ak co roku przedszkolaki z Sędziszowa
Małopolskiego przychodzą przed ra-

tusz, aby uczcić Dzień Flagi Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Dzieci z Przedszkola Pu-
blicznego nr 1 i Przedszkola Publicznego 
nr 2 przyszły z flagami i wieńcami, które 
złożyły przed tablicami upamiętniających 
tych, którzy zginęli w obronie Ojczyzny. 
Maluchy przedstawiły też krótki program 
artystyczny, a od burmistrza Bogusława 
Kmiecia i zastępcy Wiesława Wojdona 
otrzymały słodkości. 

21

22

D

J

Spotkanie z wędkarzami

Święto Flagi
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XXXIII Sesja Rady Miejskiej
kwietnia br. odbyła się XXXIII Sesja
Rady Miejskiej w Sędziszowie Mało-

polskim w trakcie której starosta i dyrektor 
Zespołu Opieki Zdrowotnej przedstawili 
informacje na temat sytuacji służby zdro-
wia na terenie Gminy Sędziszów Małopol-
ski. Uchwalono także następujące uchwały:

1. Uchwała w sprawie w sprawie udziele-
nia pomocy rzeczowej  dla Samorządu Wo-
jewództwa Podkarpackiego, na mocy której 
postanowiono udzielić z budżetu Gminy 
Sędziszów Małopolski w 2017 roku pomo-
cy rzeczowej dla Samorządu Województwa 
Podkarpackiego w kwocie 3.444 zł z prze-
znaczeniem na aktualizację dokumentacji 
pn. „Budowa chodnika  i ścieżki rowerowej w 
ciągu drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa 
– Sędziszów  Małopolski (ul. Grunwaldzka) w 
miejscowości Sędziszów Małopolski.

2. Uchwala w sprawie w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Ma-
łopolski na rok 2017 nr XXIX/272/16 z dnia 
29 grudnia 2016 r., na mocy której:

1) Zwiększa się dochody bieżące budżetu 
o kwotę  1.500 zł, w tym z tytułu:

- darowizny od Nadleśnictwa Głogów i 
Polskiego Związku Łowieckiego w Rzeszowie 
z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w 
Czarnej Sędz. - 1.500 zł.

2) Zwiększa się dochody majątkowe bu-
dżetu o kwotę  143.880,41 zł z tytułu  wpły-
wów z tytułu odszkodowania  za przejęte nie-
ruchomości pod inwestycje celu publicznego.

3) Zmniejsza się dochody bieżące bu-
dżetu o kwotę 9.051,21 zł z tytułu środków 
z Funduszu Spójności na dofinansowanie 
projektu „Opracowanie Gminnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Sędziszów Małopolski 
na lata  2014-2025”. 

4) Zwiększa się wydatki bieżące budżetu 
o kwotę 18.683 zł  z przeznaczeniem na:

- zakup książek z przeznaczeniem na na-
grody dla uczniów w konkursie „Leśne opo-
wieści” – 1.500 zł,

- organizację jubileuszu Złotych Godów 
dla 86 par małżeńskich połączonego z wrę-
czaniem medali za długoletnie  pożycie mał-
żeńskie – 15.000 zł,

- odsetki od zwrotu środków z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 
projekt pn. „Termomodernizacja budynków 
oświatowych w  Gminie Sędziszów Małopol-
ski” – 2.183 zł,

5) Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 
10.056,90 zł na realizacje projektu z udziałem 
środków z Europejskiego Funduszu Spójno-
ści w ramach Programu Operacyjnego Po-
moc Techniczna pn. „Opracowanie Gminne-
go Programu Rewitalizacji Gminy Sędziszów 
Małopolski na lata 2014-2025”.

6) Zwiększa się wydatki majątkowe bu-
dżetu o kwotę 127.703,10 zł z przeznacze-
niem na:

- przebudowę drogi wewnętrznej nr ewid. 
7416/13 w m. Zagorzyce Górne (boczna Za-

27 gorzyce – Budzisz za szkołą) – 70.000 zł,
- zwrot środków z Europejskiego Fun-

duszu Rozwoju Regionalnego na projekt pn. 
„Termomodernizacja budynków oświato-
wych  w Gminie Sędziszów Małopolski” w 
związku z dokonaną korektą – 3.703,10 zł,

- dotacja celowa dla Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Ropczycach na dofinansowa-
nie zakupu kolonoskopu dla Pracowni Endo-
skopii Szpitala Powiatowego w Sędziszowie 
Małopolskim – 30.000 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej 
na przebudowę, remont i zmianę sposobu 
użytkowania pomieszczeń piwnic w Ratuszu 
w Sędziszowie Małopolskim – 24.000 zł.

- Szczegółowe kwoty zwiększenia i 
zmniejszenia wydatków w dostosowaniu do 
klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr  
2 do niniejszej uchwały.

- Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej 
„Dotacje udzielane z budżetu gminy” otrzy-
muje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 
do niniejszej uchwały.

7) Dokonuje się przeniesienia dochodów 
w ramach działów i rozdziałów pomiędzy pa-
ragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 
7.720.674,36 zł. 

8) Dokonuje się przeniesienia wydatków  
pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji 
budżetowej na łączną kwotę 49.420 zł.

3. Uchwała w sprawie zmiany w Gmin-
nym Programie Rewitalizacji Gminy Sę-
dziszów Małopolski na lata 2014–2025, na 
mocy której W Gminnym Programie Re-
witalizacji Gminy Sędziszów Małopolski na 
lata 2014–2025 stanowiącym załącznik do 
Uchwały Nr XXXII/304/17 Rady Miejskiej 
w Sędziszowie Małopolskim z dnia 30 marca 
2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Pro-
gramu Rewitalizacji Gminy Sędziszów Mało-
polski na lata 2014 – 2025 zmienia się treść 
załącznika graficznego przedstawiającego 
„Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-
-przestrzennych obszaru rewitalizacji”, który 
otrzymuje brzmienie o treści stanowiącej za-
łącznik do niniejszej uchwały. 

4. Uchwała w sprawie zgłoszenia sołec-
twa Wolica Ługowa do programu „Podkar-
packi program Odnowy Wsi na lata 2017 
-2020” oraz zabezpieczenia środków na par-
tycypację w Programie. 

Zarząd Województwa Podkarpackiego 
Uchwałą Nr 287/5777/17 z dnia 28 mar-
ca 2017 przyjął szczegółowe warunki i tryb 
przyznawania pomocy finansowej z Budżetu 
Województwa Podkarpackiego w 2017 roku 
w ramach „Podkarpackiego Programu Od-
nowy Wsi na lata 2017-2020”.

O pomoc finansową ze środków Samo-
rządu Województwa Podkarpackiego na 
realizację zadania w ramach PPOW mogą 
ubiegać się gminy, które zgłoszą sołectwo 
do udziału w Programie do dnia 30 kwiet-
nia 2017 roku.  Zgłoszenie sołectwa wyma-
ga podjęcia uchwały Zebrania Wiejskiego w 
sprawie przystąpienia do Programu oraz sto-

sownej uchwały Rady Gminy, sołectwo Woli-
ca Ługowa stosowną uchwałę podjęło w dn. 
18 kwietnia 2017 r. na Zebraniu Wiejskim. 

Uczestnictwo w Programie pozwoli na  
modernizację przestrzeni wiejskiej, zwięk-
szenie aktywności i integrację społeczności 
wsi. Kwota pomocy finansowej dla gminy z 
przeznaczeniem na realizację zadania w so-
łectwie zgłoszonym do udziału w Programie 
wynosi  maksymalnie 50% całkowitej warto-
ści  zadania i nie może przekroczyć 10 000zł. 
W ramach Programu funkcjonować będą So-
łeckie Grupy Odnowy Wsi reprezentowane 
przez przedstawicieli lokalnych społeczności 
zaangażowanych w Program, które opracują 
Sołeckie Strategie Rozwoju Wsi będące pod-
stawą do realizacji zaplanowanych działań 
za pomocą Programu, środków z funduszu 
sołeckiego lub pochodzących ze źródeł ze-
wnętrznych. 

5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sołec-
kiej Strategii Rozwoju Wsi Wolica Ługowa.

Warunkiem koniecznym do ubiegania 
się o dofinansowanie zadań realizowanych 
w ramach Programu Odnowy Wsi Woje-
wództwa Podkarpackiego, zgodnie z załącz-
nikiem do Uchwały nr 287/5776/17 Zarządu 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia 
„Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na 
lata 2017 – 2020”, jest zatwierdzenie stosowną 
uchwałą rady gminy Sołeckiej Strategii Roz-
woju Wsi Wolica Ługowa.

6. Uchwała w sprawie zmian w Uchwale 
NR XXX/296/17 Rady Miejskiej w   Sędzi-
szowie Małopolskim z dnia 20 lutego 2017 
r. w sprawie projektu dostosowania sieci 
szkół podstawowych i gimnazjów do nowe-
go ustroju szkolnego. Na jej mocy 

W uchwale NR XXX/296/17 Rady Miej-
skiej w   Sędziszowie Małopolskim z dnia 20 
lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowa-
nia sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego dokonuje się na-
stępujących zmian:

a.i.1. § 3 otrzymuję brzmienie:
„Publiczne Gimnazjum im. Krzysztofa 

Kamila Baczyńskiego z siedzibą w  Sędziszo-
wie Małopolskim włącza się do Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 2 im.   Władysława 
Węglowskiego w Sędziszowie Małopolskim:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. 
Władysława Węglowskiego w  Sędziszowie 
Małopolskim rozpocznie działalność z dniem 
1  września 2017 r.

2. Kształcenie w klasie pierwszej Publicz-
nej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława 
Węglowskiego w Sędziszowie Małopolskim 
rozpocznie się w  roku szkolnym 2017/2018.

3. Publiczne Gimnazjum im. Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego z   siedzibą w   Sędzi-
szowie Małopolskim zakończy działalność z   
dniem 31 sierpnia 2017 r.”
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1. Publiczna 
Szkoła 

Podstawowa 
nr 2 

im. Władysława 
Węglowskiego 
w Sędziszowie 
Małopolskim

39-120 Sędziszów 
Małopolski 
ul.  Rynek 9

Inna lokalizacja:

39-120 Sędziszów 
Małopolski  

ul.ks.S.Maciąga 3

Sędziszów Małopolski ulice: Al. 1000-lecia, 
Armii Krajowej, Bednarska, Blich, Cicha, Fre-
dry, Garncarska, Głowackiego, Grunwaldzka, 
Jagiellońska, Jana Pawła II, kard.  Wyszyńskie-
go, Kasztanowa, Klonowa, Kochanowskiego, 

Kolbuszowska, Kolejowa, Kołłątaja, Konopnic-
kiej, Kościuszki, Krótka, Księżomost, Kwiato-

wa, Letnia, Lipowa, Ługowa,  
ks. Granickiego, ks.  Maciąga, ks.  Sapeckiego, 
3-go  Maja, Mickiewicza,  Ogrodowa, Olszana, 
Orzeszkowej, Partyzantów, Piekarska, Piłsudz-

kiego, Polna, Południowa, prof. Kota, Prusa, 
Reja,

Rędziny do nr 33, Rynek, Rzeszowska, Sien-
kiewicza, Słowackiego, Solidarności, Sportowa, 

Staszica, Szeroka, Szkarpowa, Szymborskiej, 
św. Antoniego, św. Barbary, św. Franciszka, 

św. Klary, Warzywna, Witosa, Wyspiańskiego,
Zagorzyce nr 611-621

Sędziszów Małopolski ulice: Al. 1000-lecia, Ar-
mii Krajowej, Bednarska, Blich, Cicha, Fredry, 
Garncarska, Głowackiego, Grunwaldzka, Ja-

giellońska, Jana Pawła II, kard.  Wyszyńskiego, 
Kasztanowa, Klonowa, Kochanowskiego, Kol-
buszowska, Kolejowa, Kołłątaja, Konopnickiej, 

Kościuszki, Krótka, Księżomost, Kwiatowa, 
Letnia, Lipowa, Ługowa,  

ks. Granickiego, ks.  Maciąga, ks.  Sapeckie-
go, 3-go  Maja, Mickiewicza,  Ogrodowa, 

Olszana, Orzeszkowej, Partyzantów, Piekarska, 
Piłsudzkiego, Polna, Południowa, prof. Kota, 

Prusa, Reja,
Rędziny do nr 33, Rynek, Rzeszowska, Sien-

kiewicza, Słowackiego, Solidarności, Sportowa, 
Staszica, Szeroka, Szkarpowa, Szymborskiej, 
św. Antoniego, św. Barbary, św. Franciszka, 

św. Klary, Warzywna, Witosa, Wyspiańskiego,
Zagorzyce nr 611-621

2. Klasy dotychczasowego 
Gimnazjum im. Krzysztofa 

Kamila Baczyńskiego w 
Sędziszowie Małopolskim 
włącza się do  Publicznej 

Szkoły Podstawowej nr 2 im.
Władysława Węglowskiego w 

Sędziszowie Małopolskim

39-120 Sędziszów 
Małopolski 
ul.  Rynek 9

Inna lokalizacja:

39-120 Sędziszów 
Małopolski 

ul.ks.S.Maciąga 3

Miejscowości: Będziemyśl, Borek 
Wielki z wyłączeniem  

nr 513-575, Góra  Ropczycka, Kawę-
czyn Sędziszowski z  wyłączeniem nr   
184-204, Klęczany, Krzywa  nr  199-
202, Sędziszów Małopolski, Wolica 

Ługowa nr 1-162, Zagorzyce nr 
611-621

Miejscowości: Będziemyśl, Borek 
Wielki z wyłączeniem  

nr 513-575, Góra  Ropczycka, Kawę-
czyn Sędziszowski z  wyłączeniem nr   
184-204, Klęczany, Krzywa  nr  199-
202, Sędziszów Małopolski, Wolica 

Ługowa nr 1-162, Zagorzyce nr 
611-621

4.W załączniku 2 Plan sieci mających siedzibę na obszarze Gminy Sędziszów Małopolski publicznych gimnazjów oraz granice obwodów 
dotychczasowych publicznych gimnazjów od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., dokonuję się następujących zmian:

a) zmianie ulega nazwa załącznika w ten sposób, że przyjmuje on brzmienie: ”Załącznik 2. Plan sieci mających siedzibę na obszarze Gminy 
Sędziszów Małopolski publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w  szkołach podstawowych oraz 
granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i  klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach pod-
stawowych od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31  sierpnia 2019 r.”

b) wiersz oznaczony jako Lp. 2  w tabeli wskazanej w załączniku 2  otrzymuje brzmienie:

7. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy, 
na mocy której nadaje się nazwę ulicy na tere-
nie miasta Sędziszów Małopolski oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działka nr 2385/9 – 
ulica „Szmaragdowa”, zgodnie z załącznikiem 
graficznym.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej Grzegorz Wszołek przedstawił 
ocenę zasobów pomocy społecznej dla Gminy 
Sędziszów Małopolski za rok 2016.

XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
10 maja br. odbyła się XXXIV Nadzwyczajna 

Sesja Rady Miejskiej, w trakcie której podjęto 
następujące uchwały:

1. Uchwała w sprawie zmian w Uchwale NR 
XXXII/313/17 Rady Miejskiej w   Sędziszowie 
Małopolskim z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie 
dostosowania sieci szkół podstawowych i gim-
nazjów do nowego ustroju szkolnego wprowa-
dzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres 
od dnia 01 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 
r.

2. Uchwała w sprawie w sprawie określenia 
wysokości sumy, do której Burmistrz Sędziszo-
wa Małopolskiego może samodzielnie zaciągać 
zobowiązania na udzielenie pomocy finanso-
wej, na mocy której określa się kwotę 1.619.500 
zł, do której Burmistrz Sędziszowa Małopolskie-
go może samodzielnie zaciągać zobowiązanie na 
lata 2021-2025, związane z udzieleniem pomocy 
finansowej dla Województwa Podkarpackiego 
na realizację zadania własnego województwa pn. 

„Organizowanie  kolejowych przewozów pasa-
żerskich realizowane w ramach Podmiejskiej Ko-
lei Aglomeracyjnej – PKA”  przekazanej w formie 
dotacji celowej w latach 2021-2025.

2. Spłata zobowiązania, o którym mowa w 
ust.1 nastąpi w latach 2021-2025, z tego:

1) w roku 2021 w kwocie 323.900 zł,
2) w roku 2022 w kwocie 323.900 zł,
3) w roku 2023 w kwocie 323.900 zł,
4) w roku 2024 w kwocie 323.900 zł,
5) w roku 2025 w kwocie 323.900 zł.
3. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy fi-

nansowej Województwu Podkarpackiemu, na 
mocy której Udziela się z budżetu Gminy Sędzi-
szów Małopolski pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej dla Województwa Podkarpackie-
go w latach 2021- 2025 na zadanie pn. „Organi-
zowanie kolejowych przewozów pasażerskich 
realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei 
Aglomeracyjnej - PKA”. Pomoc finansowa, o któ-
rej mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków 
własnych budżetu Gminy Sędziszów Małopolski  
w latach 2021 – 2025 w łącznej wysokości 1619 
500 zł.( słownie: milion sześćset dziewiętnaście 
tysięcy pięćset złotych), z tego:

1)  w 2021 r. – 323 900 zł  (trzysta dwadzieścia 
trzy tysiące dziewięćset złotych);

2)  w 2022 r. – 323 900 zł  (trzysta dwadzieścia 
trzy tysiące dziewięćset złotych);

3)  w 2023 r. – 323 900 zł  (trzysta dwadzieścia 
trzy tysiące dziewięćset złotych);

4)  w 2024 r. – 323 900 zł  (trzysta dwadzieścia 
trzy tysiące dziewięćset złotych);

5)  w 2025 r. – 323 900 zł  (trzysta dwadzieścia 
trzy tysiące dziewięćset złotych).

4. Uchwała w sprawie przyjęcia od Woje-
wództwa Podkarpackiego zadania publicznego 
oraz udzielenia pomocy rzeczowej dla Woje-
wództwa Podkarpackiego, na mocy której 

1. Gmina Sędziszów Małopolski udziela po-
mocy rzeczowej Województwu Podkarpackie-
mu w zakresie utrzymania chodników/ścieżek 
rowerowych przy drodze wojewódzkiej nr 987 
relacji Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski w 
latach 2017 – 2021.  

2. Pomoc rzeczowa o której mowa w ust. 1, zo-
stanie sfinansowana ze środków budżetu Gminy 
Sędziszów Małopolski w łącznej wysokości nie-
przekraczającej 34 400,00 zł (słownie: trzydzieści 
cztery tysiące czterysta złotych 00/100) :

1) w roku 2017 o wartości nieprzekraczającej 
3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych  
00/100) w tym:

sprzątanie 1750,00 zł słowie: tysiąc siedemset 
pięćdziesiąt złotych) 

zimowe utrzymanie 1750,00 zł słowie: tysiąc 
siedemset pięćdziesiąt złotych)

2) w roku 2018 o wartości nieprzekraczającej 
7  280,00 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście 
osiemdziesiąt złotych 00/100) 

3) w roku 2019 o wartości nieprzekraczają-
cej 7 570,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięć-
set siedemdziesiąt złotych 00/100) 

4) w roku 2020 o wartości nieprzekracza-
jącej 7  870,00 zł (słownie: siedem tysięcy 
osiemset siedemdziesiąt złotych 00/100) 
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yrekcja, nauczyciele i młodzież 
Gimnazjum im Jana Pawła II w Czar-

nej Sędziszowskiej pragnie poznawać, pro-
pagować i żyć nauczaniem swego Patrona. 
Jednym ze sposobów realizacji tego planu 
jest „Dekanalny konkurs wiedzy o Janie 
Pawle i jego nauczaniu”  dla gimnazjów z 
terenu Dekanatu Sędziszowskiego, który zo-
stał objęty honorowym patronatem Podkar-
packiego Kuratora Oświaty. Organizowany 
każdego roku około 18 maja (dzień urodzin 
Ojca św. oraz dzień uroczystego nadania 
imienia naszej szkole). Tegoroczny Kon-
kurs był już XIV i przebiegał pod hasłem: 
„BĄDŹCIE MIŁOSIERNI”.

Konkurs ma dwa etapy:
1) szkolny przeprowadzany przez katechetów 
w Gimnazjach naszego Dekanatu,
2) dekanalny przeprowadzany w Gimnazjum 
im Jana Pawła II w Czarnej Sędziszowskiej.

ramach obchodów Miesiąca Pamięci 
26 kwietnia 2017 r. odbyły się co-

roczne uroczystości patriotyczno-religijne 
na Górze Śmierci w Pustkowie.  W uroczy-
stościach wzięli udział byli więźniowie hi-
tlerowskiego obozu pracy przymusowej, 
przedstawiciele kół wojewódzkich i tere-
nowych Związków Kombatantów RP, AK, 
działaczy kultury i nauki, samorządowcy 
reprezentujący władze zarówno na szczeblu 

kwietnia 2017 roku tegoroczni 
maturzyści zakończyli naukę.  

W Liceum Ogólnokształcącym w Sędzi-
szowie Młp. abiturientów żegnali bur-
mistrz Bogusław Kmieć, starosta Wi-
told Darłak oraz wicestarosta Bernadeta 
Frysztak. Poza gratulacjami, nagrodami  
i wyróżnieniami dla uczniów, wyjątko-
wym momentem było pożegnanie pana 
Jacka Magdonia, który zakończył w pracę  
w sędziszowskim liceum. Z kolei w uroczy-
stościach w  Zespole Szkół Technicznych  
im. prof. Karola Olszewskiego uczestni-
czyli starosta i wicestarosta oraz członek 
zarządu powiatu Ryszard Filipek. 

Konkurs wiedzy o Janie Pawle II

Sędziszowskie szkoły w Pustkowie

Zakończenie nauki klas maturalnych

D

W

28

Klasyfikacja:
I miejsce – Damian Bezara – Gimnazjum  
w Czarnej
II miejsce - Zuzanna Majka – Gimnazjum  
w Czarnej
III miejsce – Klaudia Róg – Gimnazjum  
w Zagorzycach

Igor Patro – Gimnazjum w Iwierzycach
Dagmara Gubernak – Gimnazjum w Sędzi-
szowie Młp.
Kamil Jakubek - Gimnazjum w Sędziszowie 
Młp.
Kinga Bielarska – Gimnazjum w Czarnej 
Jakub Drozd – Gimnazjum w Czarnej

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody 
i dyplomy. Zmaganiom finałowej rozgrywki 
prowadzonej przez ks. Proboszcza Edwarda 
Brzanę, na wzór telewizyjnego teleturnie-
ju „1 z 10” przyglądali się Bogusław Kmieć, 
burmistrz Sędziszowa Młp; Iwona Bereś, 
wizytator KO w Rzeszowie; Stanisław Ski-
ba, dyrektor Wydziału Edukacji w Powiecie 
Ropczycko-Sędziszowskim; Beata Majcher, 
dyrektor Gimnazjum w Zagorzycach, ks. 
Grzegorz Guzior, ks. Daniel Garbacik, ks. 
Rafał Wroński, grono pedagogiczne, rodzice 
i uczniowie Gimnazjum w Czarnej.

Pozostali uczestnicy finału;
Monika Rusin – Gimnazjum w Zagorzycach
Patryk Kościak – Gimnazjum w Iwierzycach

wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Był 
także poseł na Sejm RP Kazimierz Moskal, 
przedstawiciele wojewody podkarpackie-
go i Instytutu Pamięci Narodowej, starosta 
powiatu ropczycko-sędziszowskiego Witold 
Darłak. Naszą gminę reprezentowały dele-
gacje Liceum Ogólnokształcącego oraz Ze-
społu Szkół Technicznych.

Uroczystości rozpoczęły się od polowej 
Mszy Św. w intencji ojczyzny, po której w czę-
ści artystycznej w montażu słowno-muzycz-
nym zaprezentowała się młodzież szkolna z 
Pustkowa. Były wzruszające przemówienia 
byłych więźniów, wnuczki hrabiny Jabłonow-
skiej, samorządowców, apel poległych z salwą 
honorową i składanie kwiatów. W tym roku, 
ze względu na niską temperaturę trwały one 
krócej. Przed II wojną światową w ramach 
Centralnego Okręgu Przemysłowego powsta-
ło w Pustkowie osiedle i zakłady chemiczne. 
Podczas II wojny światowej istniał tam wielki 

poligon niemiecki SS Truppen-Übungsplatz 
„Dębica”. Na poligonie ćwiczyły elitarne jed-
nostki SS przed napaścią na ZSSR. Obiekty 
poligonowe i jego drogi budowała okoliczna 
ludność oraz jeńcy obozu koncentracyjne-
go: francuscy (w 1940 r. istniał obóz jeńców 
francuskich), radzieccy (1941 – 1942), Żydzi 
(obóz jeńców żydowskich istniał w latach 
1940 – 1944), oraz Polacy. Z powodu nieludz-
kiego traktowania, mrozu, głodu i chorób 
więźniowie masowo umierali lub byli mor-
dowani. Szacuje się, iż w czasie istnienia obo-
zu, zginęło lub zostało zamordowanych ok. 
15000 więźniów: 7500 Żydów, 5000 Rosjan 
oraz 2500 Polaków. Egzekucji i palenia zwłok 
dokonywano na pobliskim wzgórzu – „Gó-
rze śmierci”. W pobliżu krematoriów oddano 
hołd tysiącom więźniów przetrzymywanych 
i mordowanych w obozach pracy przymuso-
wej w Pustkowie. 

JF
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udze wiedzieć – pożytecznie, swoje
– obowiązek”. Słowa zapisane kie-

dyś przez Z. Glogera stały się dewizą dla 
p. Magdaleny Czapki-Król, nauczycielki 
języka angielskiego w Szkole Podstawowej  
w Kawęczynie. Uczniowie klas: IV, V i VI 
przejęli rolę etnografów w swojej małej oj-
czyzny. Równocześnie interesują się też in-
nymi krajami m.in. Wielką Brytanią.

W SP w Kawęczynie z oryginalnym po-
mysłem wystąpiła p. Magdalena Czapka-Król, 
opracowując i realizując Program językowy 
„Wielka Brytania i my”. Program ten umożli-
wił uczniom doskonalenie umiejętności po-
sługiwania się językiem angielskim, ponadto 
przybliżył im historię i współczesność państwa, 
w którym ten język się zrodził. Pomysłodaw-
czyni i realizatorka tego projektu postanowiła 
za pomocą artystycznego przekazu odnieść 
się do poszczególnych krajów Zjednoczonego 
Królestwa. W ciągu roku szkolnego 2016/2017 
w okolicach świąt patronów: Szkocji, Walii, Ir-
landii i Anglii uczniowie prezentowali walory 
i osiągnięcia tych krajów. Młodzi artyści swoje 
wystąpienie rozpoczęli już 30 listopada 2016 r. 
od „Dnia szkockiego”. Natomiast 1 marca br. 
odbyła się szkolna uroczystość nawiązująca te-
matycznie do obchodzonego w Walii dnia świę-
tego Dawida. Obfitowała ona w treści dotyczące 
m in.: kultury Walii, symboli, historii, postaci 
patrona, legend związanych ze świętym Dawi-
dem. Widzowie zapoznali się też z codziennym 
życiem mieszkańców i  sposobem świętowania 
tego dnia przez Walijczyków. Uczniowie pozna-
li również obyczajowość i święta obchodzone w 
Wielkiej Brytanii. Ciekawa była forma obrazu-
jąca spotkanie Polaków i Anglików. Polska ro-
dzina odwiedziła swoich znajomych. Spotkanie 
stało się okazją do zaprezentowania brytyjskich 
atrakcji, różnych ciekawostek np.: zwyczajów 
świątecznych, zabytków, elementów architek-

kwietnia 2017 r. w SP w Czarnej 
Sędziszowskiej miał miejsce finał 

wojewódzkiego konkursu „Leśne opowie-
ści” pod honorowym patronatem Podkar-
packiego Kuratora Oświaty i patronatem 
medialnym Radia Via i Telewizji Sędziszów 
Małopolski. Konkurs podzielony był na dwie 
części plastyczną (3 kategorie) oraz literacką 
(open). Prace nadesłano z kilkudziesięciu 
podkarpackich szkół i przedszkoli (ponad 
300 prac plastycznych i 50 wierszy). Na galę 
zaproszono 80 finalistów. Wręczono 16 na-
gród głównych za miejsca 1-3 w poszcze-
gólnych kategoriach oraz 56 wyróżnień w 4 
kategoriach. Podczas gali finaliści konkursu 
literackiego zaprezentowali swoje utwory 
przed komisją oceniającą zarówno treść jak i 
interpretację wierszy.

Laureaci konkursu literackiego:
1. Marcin Witek, kl. IV, ZS nr 1 Stobierna, 
„Wiosenne harce Kaśki i Baśki”

Wielka Brytania i my

Finał Leśnych Opowieści 2017

„C

26 2. Oliwia Szczepaniak, kl. IV, ZS- S Nowa 
Wieś, „Rok gęgawy”
3.  Adrian Depa, kl. V, ZS- SP Trzciana, „Zwie-
rzęcy zakątek”

Wojewódzki konkurs   „Leśne opowieści” 

2017 Z ekologią za Paz Bit - rok gęgawy
1.Kategoria PLASTYCZNY przedszkola i ze-
rówki - nagrody 
1. Przemysław Winiarz, ZS Pogwizdów Nowy
2. Franciszek Bukowski, SP Trzciana

tury, zespołów muzycznych, słynnych piłkarzy 
itp. Program artystyczny uzupełniła prezentacja 
multimedialna przygotowana przez Karola Ła-
gowskiego. 

22 marca br. uroczyście obchodzono Dzień 
Irlandii, której patronuje św. Patryk. Scenariusz 
znalazły się legendy i fakty z życia patrona, syl-
wetki znanych pisarzy i poetów oraz fragmenty 
ich twórczości. Bartłomiej Sierakowski z klasy 
V przygotował prezentację multimedialną o 
Irlandii Północnej, w której przedstawił naj-
istotniejsze informacje o tym kraju. Ucznio-
wie recytowali wiersze, tańczyli, prezentowali 
etiudy satyryczne. Przekazali wiele informacji 
z historii i współczesności Irlandii. Widzowie 
podziwiali prezentację tradycyjnego tańca ir-
landzkiego oraz degustowali  Irish Soda Farls. 
Przeprowadzono też dwa konkursy. W pierw-
szym należało w sposób oryginalny wykonać 
kapelusz skrzata Leprechauna. I miejsce zajęła 

Alicja Stefanik z klasy IV, II miejsce Łucja Ma-
zur z klasy VI, III miejsce – Kinga Orzechowska 
z klasy IV. W drugim konkursie wzięły udział 
całe klasy. Uczniowie w swoich strojach musieli 
uwzględnić kolor zielony. I miejsce zajęły klasy: 
I i IV, II miejsce klasa 0, III miejsce klasy II i VI.

5 maja obchodzono „Spotkanie z Anglią”, 
w trakcie którego przedstawiono fakty z życia 
patrona Anglii – św. Jerzego. Obejrzeli insce-
nizację legendy sławiącej czyny tego dzielnego 
rycerza. Młodzi aktorzy, uczniowie klas IV-VI 
ekspresyjnie przedstawili kłopoty mieszkańców 
Selene terroryzowanych przez zachłannego 
smoka, będącego symbolem zła. Pomysłowa 
scenografia oraz stosowne stroje artystów prze-
nosiły widzów w czasy odległe, a zarazem bli-
skie pod względem poruszanej problematyki.

W projekcie są jeszcze przewidziane na 
czerwiec „Bal u Królowej Elżbiety II” oraz kon-
kurs piosenki angielskiej. 

Magdalena Czapka-Król

3. Franciszek Wojton, SP nr 3 Sędziszów Młp.
2. Kategoria PLASTYCZNY kl. I-III nagrody
1. Zuzanna Urbanek, SP nr 2 Sędziszów Młp.
2. Milena Papciak, SP nr 25 Rzeszów oraz Ga-
briela Drozd, SP Boreczek
3. Anna Krakowska, SP Rydzów oraz Przemy-
sław Rataj, SP Czarna Sędz.
3. Kategoria PLASTYCZNY  kl. IV-VI – na-
grody
1.  Jakub Delimata, SP Lutoryż
2. Julia Szydło, ZS Pogwizdów Nowy oraz Kin-
ga Orzechowska, SP Kawęczyn
3. Klaudia Radzimowska, SP Będziemyśl oraz 
Wiktoria Pociask, SP nr 2 Niechobrz

Specjalnie podziękowania dla sponsorów 
uroczystości, którymi byli: Nadleśnictwo Gło-
gów Małopolski, Zarząd PZŁ w Rzeszowie, 
Koło Gospodyń Wiejskich w Czarnej Sędzi-
szowskiej, Burmistrz Sędziszowa Małopol-
skiego, Zakład Kruszgeo w Czarnej, RDOŚ w 
Rzeszowie, Rada Rodziców w SP Czarna . 

Fot. M. Idzik
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Czas na zdrowie 2017
28kwietnia 2017 r. w Szkole Podstawowej

w Krzywej odbył się III Gminny 
Konkurs Wiedzy Ekologiczno-Przyrodniczej 
dla klas III pod hasłem „Czas na zdrowie”.

Celem konkursu było:
- rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych,
- zachęcanie uczniów do ekologicznych za-
chowań,
- uwrażliwianie na konieczność ochrony śro-
dowiska naturalnego,
- wyrabianie wśród uczniów nawyków zdro-
wego odżywiania,
- wprowadzanie do  poznawania zasad „zdro-
wej rywalizacji”.

W konkursie wzięło udział 26 uczniów  
z dziesięciu szkół podstawowych gminy Sędzi-
szów Młp. Szkoły biorące udział w konkursie:
- Szkoła Podstawowa w Czarnej Sędziszow-
skiej
- Szkoła Podstawowa w Górze Ropczyckiej
- Szkoła Podstawowa w Kawęczynie
- Szkoła Podstawowa w Krzywej
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Sędziszowie Młp.
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Sędziszowie Młp.
- Szkoła Podstawowa w Boreczku
- Szkoła Podstawowa w Będziemyślu
- Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Gór-
nych
- Zespół Szkół w Wolicy Piaskowej.

Przed przystąpieniem do rywalizacji 
uczniowie obejrzeli prezentację multimedial-
ną na temat „Woda to życie” przygotowaną 
przez uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej 
w Krzywej, a po wypełnieniu testu konkur-
sowego podziwiali układy taneczno-akroba-
tyczne w wykonaniu uczennic klasy VI i V 
oraz obejrzeli filmy edukacyjne z serii „Czas 
na zdrowie”.

Konkurs odbył się w formie pisemnej, w 

postaci testu wiedzy, który wyłonił zwycięz-
ców.

I miejsce zajęła 
Amelia Bieszczad ze Szkoły Podstawowej nr 
3 w Sędziszowie Młp.

II miejsce zajęli: 
Aleksandra Oleś ze Szkoły Podstawowej nr 3 
w Sędziszowie Młp.  
Emilia Błaś ze Szkoły Podstawowej w Zago-
rzycach Górnych

III miejsce zajął Szymon Kubacki ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Sędziszowie 
Młp.

Wyróżnienia zdobyli:
Gabriela Kwarta ze Szkoły Podstawowej  
w Krzywej

Aleksandra Walczyk ze Szkoły Podstawowej 
w Zagorzycach Górnych
Mateusz Czarnik ze Szkoły Podstawowej  
nr 2 w Sędziszowie Młp.
Wiktoria Nawój ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Sędziszowie Młp.

Poziom konkursu był bardzo wysoki  
i wyrównany. Uczniowie wykazali się roz-
ległą wiedzą na temat ekologii i środowiska 
przyrodniczego. Wszyscy uczniowie biorący 
udział w konkursie otrzymali pamiątkowe dy-
plomy i nagrody ufundowane przez sponso-
rów: Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego, 
Radę Sołecką w Krzywej, Bank Spółdzielczy 
w Sędziszowie Młp. oraz Firmę „Mazak”. 
Wszystkim sponsorom bardzo dziękujemy.
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użym sukcesem zakończyły się 
wojewódzkie konkursy przedmiotowe, 

które odbyły się w Rzeszowie w dniach 25 
lutego i 11 marca 2017 r. Uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Sędziszowie Młp. oka-
zali się jednymi z najlepszych w wojewódz-
twie. Michał Mielniczuk uczeń kl. V b został 
laureatem konkursu  z przyrody, uzyskując 
11 wynik. Wiktoria Antończak z kl. VI b fi-
nalistką konkursu z języka angielskiego. Jak 
podkreślają nauczyciele przygotowujący do 
konkursów; z przyrody p. Małgorzata Marć 
i z języka angielskiego p. Ludmiła Worobij 
ten sukces jest wynikiem ogromnej pracy 
uczniów włożonej w poszerzanie swoich 
zainteresowań. Ich determinacja i zapał jest 
godny podziwu. Mogą oni być wzorem do 
naśladowania dla innych, dlatego chciała-
bym im serdecznie pogratulować i podzię-
kować  – mówi M. Marć. 

Uczniowie SP nr 2 w czołówce konkursów 
wojewódzkich
D

i 19 maja br. na scenie sędziszowskiego
Domu Kultury zaprezentowało się 

blisko 400 przedszkolaków. Maluchy pre-
zentowały się w ramach III Gminnego Prze-
glądu Twórczości Artystycznej Przedszkoli 
„Scena dla Malucha”.

Scena należała dla maluchów
18
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maju 2017 Biblioteka Publiczna
w Sędziszowie Małopolskim oraz jej 

filie zakupiły wiele nowości wydawniczych. 
Zakup na kwotę 6 000 zł został sfinansowany 
ze środków MGOK w Sędziszowie Małopol-
skim. Wszystkie zakupione książki zostały 
już wprowadzone do księgozbioru i cieszą 
się dużym zainteresowaniem wśród czytel-
ników. 

„Niech uwiodą Was czary codzienności zaklęte
w magii górskiego miasteczka,
położonego wśród lasów i pachnących kwia-
tami łąk”

Biblioteka Publiczna w Sędziszowie 
Młp. poleca swoim czytelnikom książki 
Agnieszki Krawczyk z cyklu: Czary codzien-
ności t. 1 „Siostry”, t. 2 „Przyjaciele i rywa-
le” oraz t. 3 „Słoneczna przystań”. Polecane 
książki opowiadają o życiu Agaty Niemir-
skiej i jej dwóch przyrodnich sióstr: Danieli 
i Tosi. Młoda kobieta, Agata Niemirska, chce 
poznać prawdę o swojej przeszłości. Dostaje 
zawiadomienie o śmierci matki, której nigdy 
nie znała. Razem z przyrodnią siostrą, Danie-
lą, jadą do Zmysłowa, małego miasteczka w 
górach, by znaleźć odpowiedzi na pytania, 
które dręczyły ją całe życie. W Zmysłowie po-
znają dziewięcioletnią Tosię, przyrodnią sio-
strę, o której istnieniu dotychczas nie miały 

Nowości książkowe w gminnych bibliotekach
W pojęcia. Miasteczko zatrzyma Agatę i Danielę 

na dłużej. Agatę, Danielę i Tosię czekają prze-
łomowe decyzje. Czy postąpią właściwie? Czy 
czary codzienności zadziałają? Kto okaże się 
przyjacielem, a kto wrogiem? 

Polecamy również pełną empatii, poru-
szającą i intrygującą powieść Diane Cham-
berlain „Jak gdybyś tańczyła”, której boha-
terką jest Molly. Obecnie Molly ma wszystko: 
kochającego męża, ciekawą pracę, spodziewa 
się dziecka. Ma również pilnie strzeżoną ta-
jemnicę z przeszłości. Uświadamia sobie, że 
prawdziwa rodzina powinna być zbudowa-
na na prawdzie. Teraz musi wyznać prawdę 
mężowi… Jest to powieść o tym jak bardzo 
niszczące może być kłamstwo ,czy wyznanie 
prawdy przekreśli największe marzenie boha-
terki, by zostać matką, i zrujnuje jej małżeń-
stwo? 

„Milczenie” Endo Shusaku to powieść, 
której akcja toczy się w Japonii, w XVII wieku. 
Jest to oparta na prawdziwych wydarzeniach 
opowieść o Bogu patrzącym w milczeniu na 
ludzkie cierpienie i ludziach próbujących 
to milczenie zrozumieć. Misjonarze jeszcze 
przed kilkoma laty coraz liczniej przybywają-
cy z Zachodu do odizolowanej od świata Ja-
ponii, teraz muszą mierzyć się z prześladowa-
niami i torturami. Nie wszyscy potrafią znieść 

zadawane im cierpienia. Niektórzy wyrzekają 
się Chrystusa. Gdy pojawiają się pogłoski o 
wyparciu się wiary przez ojca Ferreirę, pro-
wincjała, który stanął na czele misji w czasie 
prześladowań, jezuita Sebastiao Rodrigues 
wyrusza jego śladem, by zaprzeczyć takim 
informacjom. 

To, co zobaczy, każe mu jednak zadać 
sobie pytanie o własną wiarę.

 
„Czekam na was, ale się nie spieszcie” Izy 
Bartosz, Kapsydy Kobro-Okołowicz. Jest to 
niezwykły portret niezwykłego księdza. Jana 
Kaczkowskiego. Sam, chory na raka, odszedł, 
ale został we wspomnieniach rodziny i przy-
jaciół. Ich wspaniałe opowieści pokazują 
księdza, jakiego nie znaliśmy.

Do tej książki nie musimy Was specjalnie 
zachęcać, bo i tak po nią sięgniecie. Przepięk-
nie napisana, ciepła, emocjonalna i w sposób 
autentyczny ukazująca księdza Jana, takim 
jakim naprawdę był. 

Prezentowane nowości dedykowane są 
dorosłym czytelnikom. Dla dzieci i młodzież 
również zakupiliśmy kilkadziesiąt nowych 
książeczek. Te i inne wspaniałe książki, o 
które wzbogacił się księgozbiór Biblioteki Pu-
blicznej dostępne są już dla naszych czytelni-
ków. Serdecznie polecamy.

Joanna Stec
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agrody pieniężne dla sportowców 
Dariusza Janusia i Pawła Pieprzaka, 

oraz trenera Mateusza Błachowicza wręczył 25 
maja br. burmistrz Bogusław Kmieć. To kolej-
ne wyróżnienia dla sportowców, którzy osią-
gają sukcesy na arenie krajowej i światowej. 

Dariusz Januś otrzymał nagrodę za osią-
gnięte wyniki sportowe, a  w szczególności 
za zajęcie II miejsca w  Mistrzostwach Polski 
Juniorów do lat 20 w  podnoszeniu ciężarów, 
w kategorii do 69 kg, które odbyły się w Łuko-
wie w dniu 29 kwietnia 2017 r. Z kolei Paweł 
Pieprzak za zajęcie I miejsca w Mistrzostwach 
Polski w  Sumo, w  kategorii seniorów do 70 
kg, które odbyły się w  Strzelcach Opolskich 
w  dniu 2 kwietnia 2017 r. oraz II miejsca 
w Mistrzostwach Europy w Sumo w kategorii 
seniorów do 70 kg, które odbyły się w Tibilisi 
w Gruzji w dniach 22-23 kwietnia 2017 roku. 
Mateusz Błachowicz otrzymał nagrodę za 
przygotowanie Dariusza Janusia do zwodów, 
na których zdobył II miejsce w dwuboju.

maja br. na zbiorniku w Kamionce
odbyły się kolejne wędkarskie za-

wody dla najmłodszych miłośników tego 

N

28

Nagrody za sportowe sukcesy

Wędkarski Dzień Dziecka

Mistrzostwa Pod-
karpacia do lat  
23 i seniorów 
w podnoszeniu 
ciężarów, 28 maja 
br. w Sędziszowie 
Młp.

sportu. W tym roku zawody im. Tadeusza 
Nyzio wygrał Wojciech Kłusek.  
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Turniej bokserski 
w Sędziszowie
13maja br. w hali przy sędziszowskim

Liceum Ogólnokształcącym od-
był się I Międzynarodowy Puchar Karpat  
w Boksie. To pierwsza tego typu impreza  
w naszym mieście. Na ringu stanęło ponad 
70 zawodników z Polski i Słowacji, kobiety 
i mężczyźni, we wszystkich kategoriach wie-
kowych i wagowych. W sumie w sobotnie 
popołudnie stoczono 30 walk.
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Gminne eliminacje Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym

kwietnia br. w Szkole Podstawowej
nr 3 w Sędziszowie i Miastecz-

ku Ruchu Drogowego odbyły się gminne 
eliminacje do Ogólnopolskiego Turnie-
ju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.  
W zmaganiach wzięło udział 8 szkół pod-
stawowych i 3 gimnazja.

Zmagania podzielone były na dwie części, 
teoretyczny test oraz praktyczny sprawdzian 
umiejętności udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej, umiejętności kierowania ro-
werem i stosowania zasad ruchu drogowego. 
Szkoły reprezentowały 4-osobowe zespoły ze 
szkół podstawowych i 3-osobowe z gimnazjów. 

28
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Klasyfikacja zespołowa:
Szkoły podstawowe:

I miejsce SP nr 3 w Sędziszowie Młp. 
II miejsce SP nr 2 w Sędziszowie Młp.
III miejsce SP w Będziemyślu

Szkoły gimnazjalne:
I miejsce Gimnazjum w Sędziszowie Młp.
II miejsce Gimnazjum w Zagorzycach
Górnych
III miejsce Gimnazjum w Czarnej 

Klasyfikacja indywidualna:
Szkoły podstawowe:

I miejsce Kacper Surman  
II miejsce Radosław Kielar
III miejsce Magdalena Grabowy

Szkoły gimnazjalne:
I miejsce Alicja Kielar
II miejsce Dominik Kolbusz
III miejsce Jakub Ortyl
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starych kalendarzach odnajdujemy
liczne wskazówki i zalecenia odno-

szące się do uprawy roli. Obecne biodyna-
miczne i ekologiczne często nawiązują do 
wielowiekowej skarbnicy, jaką jest nasza 
ludowa kultura. Nie jesteśmy już tak dalece 
uzależnieni od kaprysów aury, ale wciąż z 
atawistycznym niepokojem śledzimy niepo-
myślne prognozy. 

Dla mieszkańców wsi ziemia zawsze stanowi-
ła największą wartość. Z nastaniem adwentu po-
zwalali jej odpocząć, a dopiero po św. Józefie roz-
poczynali wiosenne prace. Z wyruszeniem w pole 
należało jednak poczekać do środy lub soboty. 
Według wierzeń ludowych właśnie te dni uchodzi-
ły za najbardziej sprzyjające przyszłym plonom. Z 
kolei w poniedziałek lub piątek można było prace 
polowe zakończyć. Zanim chłop udał się w pole, 
nad grzbietami wołów lub koni czynił batem znak 
krzyża. Na wozie obok narzędzi musiały znaleźć 
się wierzbowe gałązki wyjęte z poświęconej palmy. 
Nie mógł też zaniechać innych czynności ochron-
nych. Przed pługiem rozsypywał nieco poświęco-
nych ziół, zaś pod pierwszą skibę wkładał wiechę 
palmy, która dotąd spoczywała za świętym obra-
zem. Następnie klękał na ziemi, czynił ręką znak 
krzyża, a nawet bywało – ucałował glebę żywi-
cielkę. Przed samym siewem kropił ziarno wodą 
święconą, dorzucając garść zboża wykruszonego 
z dożynkowego wieńca lub ze snopa wyniesione-
go z izby w wieczór wigilijny. Warto było również 
skorzystać z modlitwy przechodzącego żebraka. 

NASZE KLIMATY
Troska o plony
W

plonom, mieszkańcy wsi znali mnóstwo zaklęć, 
odczyniań i różnych zabiegów ochronnych. W 
Wielkanoc po polach rozrzucali  skorupki pisa-
nek, ustawiali krzyżyki sporządzone z wierzbiny, w 
Zielone Świątki i w noc świętojańską palili sobótki 
czyli ogniska, w Boże Ciało wśród zbóż umiesz-
czali gałązki brzozy, w Dni Krzyżowe modlili się 
o urodzaje. Pod koniec zapustów skocznymi tań-
cami zaklinali udane plony. Zamawiali dodatko-
we msze podczas klęsk zagrażającym uprawom 
(słoty, susze, gradobicia). Również pielęgnacja ro-
ślin była dawniej zajęciem wyjątkowo żmudnym 
i uciążliwym. Nie znano przecież chemicznych 
środków ochrony roślin, toteż chwasty usuwano 
ręcznie bądź przy pomocy prostych narzędzi. Na 
tutejszych polach bujnie wyrastały osty nazywa-
ne czarcim zielem. Po ich wyrwaniu miejsca te 
skrupulatnie kropiono wodą święconą. W trosce 
o plony podejmowano zatem działania w naszym 
przekonaniu dziwne, wręcz zabawne. Niegdyś 
traktowano je z powagą, bez uchybień i zaniedbań. 
Wierzono w istnienie inkluza, który mógł gospo-
darstwu pomóc lub zaszkodzić. Zielona, kwiecista 
wiosna naszym przodkom częstokroć przynosiła 
wiele niepowodzeń i nękała ich głodem. 

Dzisiaj niewielu pamięta już o przednowkach, 
kiedy kończyły się zimowe zapasy żywności. Z ko-
nieczności ludzie żywili się gotowanymi roślina-
mi: lebiodą, pokrzywami, tatarakiem, szczawiem, 
manną mielec, nawet mieloną korą drzew. Niko-
go nie powinny więc dziwić przedziwne zabiegi 
i środki zaradcze stosowane przez naszych po-
przedników. Zawarte w przysłowiach i obserwa-
cjach mądrości ludowe nie są zwykłym reliktem 
przeszłości: „Gdy nie zasiejem o dobrej chwili, przez 
cały roczek będziem pościli”.

Tekst i ilustracja: Maria Wilczok

Po wysypaniu ziarna na płachtę chłop opasywał 
się nią i szedł boso po zbronowanej glebie. Pierw-
sze rzuty kierował na krzyż. W podobny sposób 
rozkładał garście słomy, aby zboże rosło bujnie i 
wysoko. Musiał też uważać, by nie pozostawić nie 
obsianych miejsc. W przeciwnym razie mógł ktoś 
z jego rodziny zachorować lub umrzeć. Nawet w 
najlepszą pogodę nie rozpoczynał siewu, gdy na 
niebie widniały równocześnie księżyc i słońce: 
„Kiedy dwa światła świeci, to się pszenica śnieci”. 
Na bardziej urodzajnych, podsędziszowskich 
glebach właśnie tego zboża siano najwięcej. Te-
reny podmokłe zaorywano w charakterystyczne 
niwki, na których z pewnym opóźnieniem siano 
żyto, owies i sadzono ziemniaki. Na początku sa-
dzenia warto było przewrócić gospodynię, wtedy 
ziemniaki urosły duże i zdrowe. W tymże celu w 
międzyrzędzia wtykano gałązki kruszyny. 

Dawniej sadzono dużo kapusty, z której spo-
rządzano zapasy na zimę w postaci wartościo-
wych kiszonek. By warzywo to wspaniale wyrosło, 
należało na grządkach rozrzucić liście dębu. Dla 
odstraszenia kretów umieszczano w ziemi gałązki 
olchy i dzikiego bzu. Uprawą jarzyn zwyczajowo 
zajmowały się kobiety. Nigdy nie wysiewały mar-
chwi stąpając po ziemi boso, bowiem korzenie 
wyrosłyby wielopalczaste. Za grzech uważano 
gubienie ziaren grochu, który też był na wsi ce-
niony jako potrawa. Siano również dużo bobu. 
Jeszcze do niedawna do jego pędów przywiązy-
wano błyszczące papierki. Miały one odwrócić 
błyskawice, które mogłyby wypalić w strąkach 
ziarno. Przeciw działalności czarownic, przeciwko 
urokom i złym oczom, które mogły zaszkodzić 
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