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„Straszny Dwór” w Sędziszowie
21 kwietnia br. w hali sportowej przy sędziszowskim Liceum Ogólnokształcącym odbył się wyjątkowy 

koncert. „Śpiewnik polski w Strasznym Dworze”, czyli najpiękniejsze arie z najsłynniejszej polskiej opery – 
„Straszny Dwór” Stanisława Moniuszki, oraz znane polskie pieśni patriotyczne, rozbrzmiewały w sobotni 
wieczór.

Koncert odbył się dzięki Fundacji Dariusza Stachury „CANTO PRO CLASSICA” przy wsparciu Fundacji 
BGK im. J.K. Steczkowskiego oraz Fundacji PKO Banku Polskiego, które organizują  projekt pn. „Śpiewnik 
polski w Strasznym dworze” – cykl koncertów na 100-lecie odzyskania Niepodległości Polski. Jeden z tych 
koncertów odbył się właśnie w naszym mieście. 

Biuletyn sedziszowski222 maj.indd   2Biuletyn sedziszowski222 maj.indd   2 2018-04-27   16:47:342018-04-27   16:47:34



3Biuletyn Sędziszowski nr 3 (242) Marzec 2018

Podpisano porozumienie w sprawie 
Dino Top Festival

Dofinasowanie zakupu sprzętu dla OSP 

Ruszyły przygotowania do tegorocznej 
edycji Dino Top Festival - imprezy 

muzycznej, która już po raz drugi od-
będzie się w  Sędziszowie Małopolskim. 
W  tym roku zaplanowano ją w  dniach 
22-24 czerwca. Przedsięwzięcie organi-
zuje Polskie Radio Rzeszów wraz z  sę-
dziszowskim urzędem, Telewizją Polską 
oraz jej rzeszowskim oddziałem. 14 marca 
br. w  siedzibie Radia Rzeszów podpisano 
w tej sprawie porozumienie.

Mogą się już zgłaszać wykonawcy, którzy 
wezmą udział w konkursie. W tym roku będą 
zmagać się z interpretacją piosenek Zbigniewa 
Wodeckiego. Na scenie zaprezentują się m.in. 
Sebastian Riedel z zespołem Cree, Małgorza-
ta Ostrowska, a także - ostatniego dnia - Da-
rek Majelonek i  jego goście, którzy wystąpią 
w projekcie „Panny Wyklęte” z okazji 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości.

Przed rokiem festiwal odbywał się 
w dniach 24 i 25 czerwca. W pierwszy dzień fe-
stiwalu odbył się konkurs na interpretację pio-
senek autorstwa Wojciecha Młynarskiego. Kil-
kunastu młodych wykonawców przedstawiło 
swoje wersje utworów wielkiego tekściarza. 
Zwyciężyła Agnieszka Pobudny, która oprócz 
statuetki otrzymała 20-godzinną sesję nagra-
niową w  studiu Polskiego Radia Rzeszów. II 
miejsce zajęła Dominika Kobiałka z zespołem 
Tension Zero i wygrała nagranie profesjonal-
nego teledysku, III miejsce przyznane zostało 
Oliwii Skórze, która podobnie jak laureaci I i II 
miejsca, otrzymała 2 tys. zł ufundowane przez 
Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego. 

Laureaci konkursu wystąpili podczas 
koncertu głównego w niedzielne popołudnie 
na scenie na stadionie Lechii Sędziszów. 
Gwiazdą był zespół SKALDOWIE, a  jako 
suport wystąpiła legenda podkarpackie-

14 marca br. w Podkarpackim Urzędzie 
Wojewódzkim w  Rzeszowie bur-

mistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogu-
sław Kmiećpodpisał umowę z  Ministrem 
Sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro na 
wsparcie z  Funduszu Sprawiedliwości. 
Dzięki temu do gminnych jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych trafi  nowoczesny 
sprzęt do ratowania zdrowia i  życia ludzi. 
Do Funduszu Sprawiedliwości wpływa-
ją pieniądze od ludzi, którzy dopuścili się 
przestępstwa, złamali prawo, w wyniku cze-
go zostały poszkodowane inne osoby. 1300 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej 
z Podkarpacia otrzyma pieniądze na zakup 
nowego sprzętu. Do podziału jest 8,5 mln 
złotych. Gmina Sędziszów Młp., na terenie 
której działa aż 16 jednostek OSP, otrzyma 
na ten cel prawie 108 000 zł.

go rocka grupa RSC. Koncertu na żywo na 
sędziszowskim stadionie wysłuchało około 
8 tysięcy osób, które przyjechały do Sędzi-
szowa nawet spoza Podkarpacia. Festiwal 
okazał się również wielkim sukcesem me-
dialnym. Transmisję koncertu na antenie 
TVP3 Rzeszów obejrzało 40 tysięcy widzów, 
a  relacja z  koncertu głównego była jeszcze 

wielokrotnie emitowana przez TVP Kultura, 
TVP Polonia oraz Telewizję Polską w kolej-
nych miesiącach.

W tym roku wydarzenia z dwóch ostat-
nich dni festiwalowych będą transmitowane 
również przez TVP Kultura oraz TVP Rze-
szów.Szczegółowe informacje można znaleźć 
na stronie www.dinotopfestival.pl
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11 kwietnia br. w podziemiach sędziszowskiego ratusza odbył się wieczór wspomnień  ofi ar mordu katyńskiego i katastrof smoleńskiej. Młodzież 
szkoły podstawowej i gimnazjum nr 1 w Ropczycach zaprezentowała przedstawienie na podstawie scenariusza Danuty Bieleckiej. Przypomniała 

w nim o ważnych i smutnych wydarzeniach z historii Polski. W wieczorze wspomnień uczestniczyła m.in. Małgorzata Rauch, Podkarpacki Kurator 
Oświaty, Bernadeta Frysztak, wicestarosta powiatu ropczycko-sędziszowskiego, Bogusław Kmieć,burmistrz Sędziszowa Małopolskiego, księża, dyrek-
torzy szkół i instytucji w gminie Sędziszów Małopolski.

W Niedzielę Dobrego Pasterza, 22 kwietnia 2018 r., 50-lecie święceń kapłańskich świętował ojciec Cyryl Mozdyniewicz. Po uroczystej Mszy 
Świętej, podczas której modlono się w intencji jubilata oraz dziękowano za lata posługi, życzenia składali burmistrz Sędziszowa Małopol-

skiego Bogusław Kmieć oraz zastępca Piotr Kapusta, a także zarząd powiatu ropczycko-sędziszowskiego: wicestarosta Bernadeta Frysztak oraz 
starosta Witold Darłak.

Pamięci ofiar Katynia i katastrofy smoleńskiej

Złoty jubileusz Ojca Cyryla
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23 marca br. w Krzywej odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 35 uczniów z 14 szkół z gminy zmierzyło 
się z testami oraz wiedzą praktyczną z zakresu pożarnictwa. Troje najlepszych z każdej z kategorii weźmie udział w eliminacjach powiatowych. 

W trakcie konkursu uczestnicy mogli obejrzeć pokaz sprzętu przygotowany przez OSP Krzywa.

XIII Turniej Wiedzy Pożarniczej

Kategoria - szkoły podstawowe
1. Jakub Świerad
2. Michał Mielniczuk
3. Natalia Kiebała
4. Hubert Drozd
5. Bartosz Surman

Kategoria - gimnazja
1. Zuzanna Majka
2. Karolina Bryk
3. Dawid Szurowski
4. Karol Pieja
5. Krzysztof Kiebała

Biuletyn sedziszowski222 maj.indd   5Biuletyn sedziszowski222 maj.indd   5 2018-04-27   16:47:442018-04-27   16:47:44



6 Biuletyn Sędziszowski nr 3 (242) Kwiecień 2018

19 marca 2018 r. odbyła się XLVIII Sesja Rady 
Miejskiej w  Sędziszowie Małopolskim, 

w jej trakcie uchwalono następujące uchwały:
1. Uchwała w  sprawie utworzenia Spół-

dzielni Socjalnej, w  ramach wsparcia fi nan-
sowego projektu „ROWES – szansą rozwoju 
sektora ekonomii społecznej w subregionie II”. 

Celem Spółdzielni Socjalnej „Jedność” bę-
dzie w szczególności:

a: stworzenie nowych miejsc pracy dla 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
i  zawodowym, w  szczególności osób długo-
trwale bezrobotnych,

b: reintegracja społeczna oraz zawodo-
wa członków spółdzielni poprzez działania 
mające na celu odbudowanie i podtrzymanie 
umiejętności uczestniczenia w życiu społecz-
ności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych 
w  miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, 
a także działania mające na celu odbudowanie 
i  podtrzymanie zdolności do samodzielnego 
świadczenia pracy na rynku pracy,

c: prowadzenie działalności społecznej 
i  oświatowo – kulturalnej na rzecz swoich 
członków oraz ich środowiska lokalnego, 
a także działalność społecznie użyteczną w sfe-
rze zadań publicznych określonych w ustawie 
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 
U. z 2016r. poz. 239 ze zm.).

2. Przedmiotem działalności Spółdziel-
ni Socjalnej „Jedność” będzie prowadzenie 
działalności produkcyjnej, usługowej i han-
dlowej,  w szczególności ukierunkowanej na 
świadczenie usług w zakresie utrzymania te-
renów zielonych i drobnych remontów.

3. Gmina Sędziszów Małopolski obej-
muje w  Spółdzielni, o  której mowa w  § 
1, jeden udział członkowski w  wysokości 
2.000,00 zł 

1. Uchwała w sprawiew sprawie zmia-
ny uchwały budżetowej Gminy Sędziszów 
Małopolski na rok 2018 nr XLIV/427/17 
z dnia 28 grudnia 2017 r., mocą której:

§ 1
1. Zwiększa siędochody bieżące budże-

tu o kwotę 34.431 zł w tym z tytułu:
1) odpłatności wnoszonej przez rodzi-

ny na pokrycie kosztów  pobytu członków 
rodziny umieszczonych w domach pomocy 
społecznej  –16.080 zł,

2) zwrotów niewykorzystanych dotacji 
za 2017 r. na zadania  z zakresu upowszech-
niania kultury fi zycznej i sportu – 11.671 zł,

3) wpływów z  rozliczeń/zwrotów z  lat 
ubiegłych (zwrot wydatków za 2017 r. za media 
w budynkach komunalnych) – 6.680  zł,

2. Zwiększa siędochody majątkowe bu-
dżetu o  kwotę 59.864 zł  z  tytułu środków 
z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego na dofi nansowanie projektu pn. 
„Rozbudowa  budynku Szkoły Podstawo-
wej nr 3 w Sędziszowie Małopolskim o salę 
gimnastyczną z  zapleczem technicznym 
i dwie sale lekcyjne oraz wyposażenie szkoły 
w sprzęt ITC i materiały dydaktyczne”.

3.Zmniejsza się dochody bieżące bu-
dżetu o  kwotę 196.645 zł z  tytułu części 
oświatowej subwencji ogólnej.

4. Szczegółowe kwoty zwiększenia  
i zmniejszenia dochodów w dostosowaniu do 
klasyfi kacji budżetowej określa załącznik  nr 1 
do niniejszej uchwały.

§ 2
1.Zwiększa sięwydatki bieżące budżetu 

o kwotę 151.028,55 zł z przeznaczeniem na :
1) opłaty za pobyt osób umieszczone przez 

Gminę w domach pomocy społecznej - 16.080 
zł,

2) dotację celową dla Parafi i pod we-
zwaniem Świętych Apostołów Piotra i  Pawła 
w Zagorzycach na renowację  zabytkowych ła-
wek w Kościele Parafi alnym – 40.000 zł,

3) dotację celową dla Klasztoru Braci 
Mniejszych Kapucynów w Sędziszowie Mało-
polskim na konserwację pomieszczeń chóru 
organowego, wymianę 2 szt. drzwi wewnętrz-
nych, wymianę 2 szt. okien wraz z ościeżni-
cami  znajdującymi się w  nawach bocznych 
klasztoru oraz wymianę  7 szt. okien wraz 
z  ościeżnicami, które znajdują się  w  po-
mieszczeniu biblioteki w  piwnicy klasztoru 
– 60.000 zł,

4) dotację celową dla Parafi i pod wezwa-
niem NMP w  Sędziszowie Małopolskim na 
renowację zabytkowego obrazu Św. Andrzeja 
w Kościele Parafi alnym – 9.000 zł,

5) opracowanie dokumentacji na remont 
stawów w  parku Buczyna w  Górze Ropczyc-
kiej – 16.000 zł,

6) wpisowe do tworzonej Spółdzielni So-
cjalnej przez Gminę Sędziszów Małopolski 
i Gminę Ostrów – 2.000 zł,

7) realizację projektu z udziałem środków 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ra-
mach RPO WP pn. „Do wiedzy przez ekspery-
ment oraz technologie informacyjno-komuni-
kacyjne” - 6.560,75 zł,

8) realizację projektu z udziałem środków 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ra-
mach RPO WP  pn. „Akademia Wesołego 
Przedszkolaka” – 1.387,80 zł.

2. Zwiększa sięwydatki majątkowe  bu-
dżetu o kwotę 207.000zł z przeznaczeniem na: 

1) przebudowę drogi gminnej w  Wolicy 
Piaskowej – Gorajec – 60.000 zł,

2) budowę opaski bezpieczeństwa  w  ra-
mach zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej 
nr 107644 R ul. Rędziny od km 0+270 – km 
0+683  w miejscowości Sędziszów Małopolski 
w  związku z  budową  chodnika dla pieszych 
wraz z kanalizacja deszczową  –  100.000 zł,

3) opracowanie koncepcji i  projektu po-
mnika upamiętniającego 100-lecie odzyskania  
przez Polskę Niepodległości wraz z projektem 
budowlanym – 45.000 zł,

4) wnoszony udział w  tworzonej Spół-
dzielni Socjalnej przez Gminę Sędziszów Ma-
łopolski i Gminę Ostrów – 2.000 zł.

3. Szczegółowe kwoty zwiększenia 
i zmniejszenia wydatków w dostosowaniu do 
klasyfi kacji budżetowej określa załącznik nr 2 
do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej 
„Dotacje” otrzymuje brzmienie zgodne z  za-
łącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3
1. Na wniosek sołectwa w  Boreczku 

w  sprawie zmiany przedsięwzięć realizowa-
nych w ramach funduszu sołeckiego na 2018 r. 
wprowadza się następujące zmiany:

przedsięwzięcie pn. „adaptacja pomiesz-
czenia w  budynku Domu Ludowego w  Bo-
reczku na salę spotkań” otrzymuje brzmienie 
„remont pomieszczeń Domu Ludowego w Bo-
reczku” .

2. W  związku z  dokonanymi zmianami, 
o  których mowa w  ust.1 załącznik  nr 6 do 
uchwały budżetowej „wydatki fi nansowane 
z funduszu sołeckiego w 2018 roku” otrzymuje 
brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do ni-
niejszej uchwały.

§ 4
1. Dokonuje się przeniesienia wydatków 

w ramach działów, pomiędzy rozdziałami i pa-
ragrafami klasyfi kacji budżetowej  na kwotę 
50.109,93 zł  w tym:

Dział 801 Oświata i  wychowanie - 
36.409,10 zł,

Dział 921 Kultura i  ochrona dziedzictwa 
narodowego – 13.700,83 zł.

2. Szczegółowe kwoty przeniesienia wy-
datków określa załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały.

§ 5
1. Zwiększa się planowany defi cyt budżetu 

o kwotę 460.378,55 złfi nansowany przychodami 
z tytułu wolnych środków.

2. Zwiększa się przychody budżetu z tytu-
łu wolnych środków jako nadwyżki  środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 
gminy, wynikających z rozliczeń  wyemitowa-
nych papierów wartościowych, kredytów i po-
życzek z lat ubiegłych o kwotę 460.378,55zł.

3. Szczegółowe kwoty zwiększenia  przy-
chodów  określa załącznik nr 5 do niniejszej 
uchwały.

§ 6
Określa się limit udzielanych poręczeń 

i gwarancji do kwoty 253.575 zł  z terminem 
spłaty  na 2019 rok. 

3. Uchwała w sprawie zmian w  wie-
loletniej prognozie  fi nansowej Gminy Sę-
dziszów Małopolski, na mocy której:

1. W  wykazie przedsięwzięć do wielolet-
niej prognozy fi nansowej, stanowiącym za-
łącznik nr 2 do uchwały nr XLIV/428/17 Rady 
Miejskiej w  Sędziszowie Małopolskim z  dnia 
28 grudnia 2017 r. w części 1.1 wprowadza  się 
następujące zmiany:

1) zwiększa się limit wydatków bieżą-
cych w 2018 roku na przedsięwzięcia pn. „Do 
wiedzy przez eksperyment oraz technologie 
informacyjno-komunikacyjne” realizowane 
w ramach RPO WP z udziałem środków z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego o  kwotę 
6.560,75 zł niewykorzystaną w  2017 roku,

2) zwiększa się limit wydatków bieżących 
w  2018 roku na  przedsięwzięcia pn. „Aka-
demia Wesołego Przedszkolaka” realizowane 
w ramach RPO WP z udziałem środków z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego o  kwotę 
1.387,80 zł niewykorzystaną w 2017 roku.

3) w związku z rozstrzygnięciem przetargu 
na realizację przedsięwzięcia „Radosne przed-
szkolaki” współfi nansowanego ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego dokonuje 
się przeniesienia limitu wydatków  z  grupy 
wydatków majątkowych do grupy wydatków 
bieżących na kwotę 36.409,10 zł. 

 2. W  związku z  dokonanymi zmiana-
mi, o  których mowa w  ust. 1 załącznik nr 2 
do uchwały nr XLIV/428/17 Rady Miejskiej 
w Sędziszowie Małopolskim z dnia 28 grudnia 
2017 roku otrzymuje brzmienie zgodne z za-
łącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Uchwała w  sprawie wyrażenia opinii 
dotyczącej zmiany granic Gminy Sędziszów 
Małopolski, mocą której po przeprowadzo-

XLVIII Sesja Rady Miejskiej
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nych konsultacjach, opiniuje się pozytywnie 
zmianę granic Gminy Sędziszów Małopolski 
poprzez odłączenie działek nr ewidencyjnych 
879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886/1, 886/2 
i  części działki 7300, położonych  w  obrębie 
Zagorzyce, gminie Sędziszów Małopolski i do-
łączenie ich do obrębu Iwierzyce, gmina Iwie-
rzyce. 

Wójt Gminy Iwierzyce zwrócił się z wnio-
skiem w  sprawie zmiany granic pomiędzy 
Gminą Sędziszów Małopolski a  Gminą Iwie-
rzyce, polegającej na przyłączeniu do Gminy 
Iwierzyce części drogi oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka numer 7300 o  długo-
ści około 700 m, wraz z  kilkoma przylegają-
cymi do niej działkami tj. 879, 880, 881, 882, 
883, 884, 885, 886/1, 886/2.W dniu 26 lutego 
2018 r. Rada Miejska w  Sędziszowie Mało-
polskim podjęła Uchwałę Nr XLVI/457/18 
o  przeprowadzeniu konsultacji społecznych 
w Sołectwie Zagorzyce Dolne. Zgodnie z ww. 
Uchwałą przeprowadzone zostały konsultacje 
społeczne. W dniu 11 marca 2018 r. Zebranie 
Wiejskie w Zagorzycach Dolnych, pozytywnie 
zaopiniowało  przedstawiony projekt zmiany 
granic miejscowości Zagorzyce.Obszar ten 
ma bardzo duże znaczenie dla rolników Gmi-
ny Iwierzyce, ponieważ wykorzystują go jako 
ważny ciąg komunikacyjny służący jako do-
jazd do ich działek rolnych. 

5. Uchwała w  sprawie wyrażenia zgody 
na nabycie nieruchomości położonej w  Sę-
dziszowie Małopolskim, oznaczonej jako 
działka nr 678/23 za cenę wyższą niż ustalo-
na w operacie szacunkowym. 

W  związku z  modernizacją placu targo-
wego zachodzi konieczność wykupu działek 
położonych w  Sędziszowie Małopolskim 
oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 
678/23 i 684/3. Właścicielka działki nr 678/23 
nie wyraziła zgody na zbycie swojej nierucho-
mości za cenę zgodną z oszacowaną w opera-
cie szacunkowym wartością rynkową nieru-
chomości, tj. 36379,00 zł. Przedmiotowa nie-
ruchomość jest niezbędna Gminie Sędziszów 
Małopolski do urządzenia na czas remontu 
placu targowego, a w przyszłości posłuży do 
rozbudowy parkingu lub placu targowego. 
W  związku z  powyższym przeprowadzono 
negocjacje z  właścicielką działki nr 678/23, 
w  wyniku których uzgodniono ostateczną 
cenę 42955,00 zł. Uchwałę w tej sprawie pod-
jęto już 28 grudnia 2017 r. jednak podano 
wtedy złą podstawę prawną.

6. Uchwała w  sprawie zasad udzielania 
i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiąz-
kowego wymiaru godzin zajęć nauczycie-
lom, którym powierzono stanowisko kie-
rownicze w przedszkolach i szkołach prowa-
dzonych przez Gminę Sędziszów Małopolski 
oraz przyznawania zwolnienia od obowiąz-
ku realizacji tych zajęć. 

7. Uchwała w  sprawie określenia wy-
sokości opłat za korzystanie z  wychowania 
przedszkolnego uczniów objętych wycho-
waniem przedszkolnym do końca roku 
szkolnego w roku kalendarzowym w którym 
kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę 
Sędziszów Małopolski publicznych przed-
szkolach i oddziałach przedszkolnych w pu-
blicznych szkołach podstawowych prowa-
dzonych przez  Gminę Sędziszów Małopol-
ski w czasie przekraczającym wymiar zajęć, 
o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt.2 ustawy 
Prawo oświatowe oraz w sprawie określenia 

Nr stałego 
obwodu 

głosowania
Granice stałego obwodu głosowania

Siedziba 
Obwodowej Komisji Wyborczej

Sędziszów Małopolski 
ulice: Jabłonowskich, Mikołaja Ligęzy, Michałowskich, 
Odrowążów, Osiedle Młodych nr 2, 2A, 3, 3A, 4,  
Potockich, Starzeńskich, Słoneczna, Spacerowa, 
Tarnowskich, Wesoła

Liceum Ogólnokształcące 
w Sędziszowie Małopolskim

ul. Fabryczna 5
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Sędziszów Małopolski
ulice: Osiedle Młodych nr 5, 5A, 10, 11, 13, 17

Szkoła Podstawowa Nr 3  w Sędziszowie Małopolskim 
Osiedle Młodych 20

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Sędziszów Małopolski
ulice: Fabryczna, Wspólna, Osiedle Młodych 6, 7, 8, 12, 
15, 16, 18, 19

Szkoła Podstawowa Nr 3  w Sędziszowie Małopolskim 
Osiedle Młodych 20

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Sędziszów Małopolski
ulice: Armii Krajowej, 3-go Maja, Bednarska, Blich, 
Cicha, Garncarska, ks. Jana Granickiego, Jana Pawła 
II, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, prof. Stanisława 
Kota, Kościuszki, Kroczki, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, 
ks. Stanisława Maciąga, Ogrodowa, Partyzantów, 
Piekarska, Polna, Rynek, Sportowa, Solidarności 
Szeroka, Szkarpowa, Węglowskiego, Wyspiańskiego, 
kard. Stefana  Wyszyńskiego

Szkoła Podstawowa Nr 2 
w Sędziszowie Małopolskim 

ul. Rynek 9
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Sędziszów Małopolski
ulice: Borkowska, Bursztynowa, Działkowa, 
Głowackiego nr nieparzyste od 1-21 i nr parzyste od 
32 do 56, Konopnickiej, Koralowa, Krokusowa, ks. 
Pawła Sapeckiego, Orzeszkowej, Piaskowa, Rędziny, 
Rubinowa, Szafi rowa, Szmaragdowa, św. Antoniego, 
św. Barbary, św. Franciszka, św. Klary, Wisławy 
Szymborskiej

Szkoła Podstawowa Nr 2 
w Sędziszowie Małopolskim 

ul. ks. Maciąga 3

Sędziszów Małopolski
ulice: Aleja 1000-Lecia,Aleksandra Fredry, 
Głowackiego nr 23-31 oraz nr parzyste od 2 do 
22, Grunwaldzka, Jagiellońska, Kochanowskiego, 
Kolbuszowska, Kołłątaja, Księżomost, Letnia, Ługowa, 
Mickiewicza, Olszana, Piłsudskiego, Południowa, 
Prusa, Reja, Rzeszowska, Sienkiewicza, Słowackiego, 
Staszica, Warzywna, Wincentego Witosa

Szkoła Podstawowa Nr 2 
w Sędziszowie Małopolskim

ul. ks. Maciąga 3
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Będziemyśl
Dom Ludowy w Będziemyślu,

Będziemyśl 35

Boreczek
Szkoła Podstawowa w Boreczku, 

Boreczek 46

Borek Wielki
Szkoła Podstawowa w Borku Wielkim, Borek Wielki 254

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Cierpisz
Dom Ludowy w Cierpiszu, 

Cierpisz 33
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Czarna Sędziszowska
Gimnazjum w Czarnej Sędziszowskiej 

Czarna Sędziszowska 145

Góra Ropczycka Szkoła Podstawowa w Górze Ropczyckiej, Góra Ropczycka 2

Kawęczyn Sędziszowski
Szkoła Podstawowa w Kawęczynie Sędziszowskim, 

Kawęczyn Sędziszowski 73

Klęczany
Dom Ludowy w Klęczanach, 

Klęczany 112
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Krzywa
Szkoła Podstawowa w Krzywej, 

Krzywa 121

Ruda
Dom Ludowy w Rudzie, 

Ruda 65

Szkodna Szkoła Podstawowa w Szkodnej, Szkodna121

Wolica Ługowa
Przedszkole w Wolicy Ługowej, 

Wolica Ługowa 70
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Wolica Piaskowa Szkoła Podstawowa w Wolicy Piaskowej, Wolica Piaskowa 76

Zagorzyce, sołectwo Zagorzyce Dolne
1a-146, 154, 158-164, 405-637

Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Dolnych, Zagorzyce 78
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Zagorzyce, sołectwo Zagorzyce Górne
147-153, 155-156a, 165a-404, od 638 do końca

Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Górnych, Zagorzyce 175
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
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Żydzi w Czarnej Sędziszowskiej 
przeżyli II wojnę światową
Ostatnio w  kraju i  zagranicą niektóre 

nieprzyjazne Polsce i Polakom środo-
wiska winą za holocaust obarczają Polaków. 
Ten niesłychany fałsz, zakłamanie historii, 
to wynik biernej polityki władz Polski na 
przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Obec-
nie ekipa rządząca podjęła próbę ratowania 
honoru i prawdy historycznej. Jest to obo-
wiązek wobec tych, którzy w  tym strasz-
nym czasie, jakim była II wojna światowa, 
zdobyli się na heroiczny wysiłek ratowa-
nia bliźnich (Żydów), ryzykując życiem 
własnym i  rodziny. Mieliśmy nadzieję, 
że prawda obroni się sama, ale rzeczywi-
stość okazała się inna. Trzeba więc uczynić 
wszystko, aby przypomnieć fakty. Są jesz-
cze wśród nas świadkowie tamtych czasów.

W  Czarnej Sędziszowskiej przed wojną 
mieszkali Żydzi. Gdy rozpoczęły się prze-
śladowania  i  egzekucje, znaleźli schronie-
nie u pewnej rodziny polskiej, mieszkającej 
pod lasem. Dotarłem do jednej z  osób na-
leżących do rodziny, która ukrywała tych 
Żydów. Oto relacja tej osoby, która pragnie 
pozostać anonimowa.

„Żydzi przyszli do nas 1941 roku. Była to 
pięcioosobowa grupa, która wcześniej ukrywała 
się u innych ludzi. Nasza rodzina liczyła 7 osób: 
mama, tata, 3 braci, siostra i ja. Na tym samym 
podwórku mieszkał nasz dziadek. Przechowy-
wanie Żydów w tym czasie groziło śmiercią, lecz 
nasz tata postanowił dać im schronienie. Zrobił 
im 2 kryjówki. Jedna na strychu ( był tam jeden 

dodatkowy fajermur, gdzie pomiędzy dwoma 
Żydzi mieli zrobione pomieszczenie do życia), 
druga kryjówka była w stodole( była tam wy-
kopana ziemianka pod sąsiekiem z  sianem). 
W ciągu dnia Żydzi pozostawali w kryjówkach, 
natomiast nocą wychodzili na dwór. Rodzice 
nie powiedzieli nam- dzieciom o tym, że prze-
chowujemy Żydów. Często zaprzeczali i szukali 
wymówek jak o  nich pytaliśmy. Czasami było 
słychać, że ktoś jest na strychu.

Kiedy mówiłam o tym rodzicom, to szyb-
ko zaprzeczali. Podczas długich wieczorów 
Żydzi przychodzili pograć w karty. Dom wte-
dy był szczelnie zamknięty, okna były zasło-
nięte grubymi kocami. Na stole stała lampa. 
Pewnego dnia moja ciekawość wzięła górę 
i  postanowiłam szybko wbiec do pomiesz-
czenia „przez przypadek”. Świecąca lampa 
szybko została zdmuchnięta przez rodziców. 
W  ciągu tych kilku sekund zdążyłam zoba-
czyć tych ludzi i  byłam pewna, że to Żydzi. 
Codziennie mama gotowała obiady. Często 
robiła pięknie wypieczone ziemniaczki, które 
maściła i mówiła, że niesie dla dziadka. Ro-
biła także pyszne kluski na mleku w  dużym 
garnku, który wynosiła z domu. Podglądając, 
widziałam, że zanosiła to jedzenie do stodoły. 
Po pewnym czasie sąsiedzi zaczęli podejrze-
wać, że u nas są Żydzi. Pamiętam takie zda-
rzenie, że przyszła do nas sąsiadka pożyczyć 
grabie. Ja wiedząc, że w stodole są Żydzi, za-
częłam robić wielki hałas, aby dać im znak, że 
czas się schować. 

Niemcy w  tym czasie mieszkali na ple-
bani. Przyjeżdżali do sołtysa, który mieszkał 
niedaleko nas, aby zdobyć informację, kto 
może przechowywać Żydów. Sołtys był prze-
biegły i  postanowił ugościć Niemców swoj-
skim jadłem i  piciem, co ich powstrzymało 
od przeszukiwań. Żydzi z  biegiem czasu ro-
bili się coraz bardziej odważni i zadowoleni. 
Tata, jako głowa rodziny, postanowił prze-
prowadzić Żydów do swoich znajomych na 
odległość 1 km. Pewnego dnia okazało się, że 
Niemcy za moment będą robić przeszukiwa-
nie w domu, w którym się ukrywali. Czworo 
z  nich zdążyło zakopać się w  sianie, zaś je-
den schorowany Żyd nie dał rady. W ostatniej 
chwili schował się za drzwi. Tego dnia Żydzi 
mieli ogromne szczęście, ponieważ Niemcy 
nie znaleźli żadnego z nich. Po jakimś czasie 
wrócili do nas, lecz mieszkali już tylko w zie-
miance. Przechowywali się u nas ok. 3 lat. Kil-
ka razy wraz z siostrą szukałam wejścia do tej 
ziemianki pod sąsiek, lecz nie udało nam się. 
Po zakończeniu wojny, Żydzi wyszli na wol-
ność. Po tych strasznych wydarzeniach posta-
nowili opuścić Polskę i wyjechać do Ameryki. 
Dobre serce, które mieli moi rodzice, spowo-
dowało to, że uratowali życie obcym ludziom. 
Pomimo tego, że mieli dużo do stracenia, nie 
zaparli się i nieśli pomoc bliźnim”.

Jan Różański

P.S. Zachęcam d o szukania podobnych 
przypadków i ich dokumentowania.

częściowego zwolnienia z  tych opłat. Mocą 
tej uchwały ustalono:

§ 1
2. Opłatę za korzystanie z  wychowania 

przedszkolnego przez uczniów objętych wy-
chowaniem przedszkolnym do końca roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 
kończą 6 lat w  prowadzonych przez Gminę 
Sędziszów Małopolski publicznych przedszko-
lach i  oddziałach przedszkolnych w  publicz-
nych szkołach podstawowych  prowadzonych 
przez Gminę Sędziszów Małopolski, w czasie 
przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych, 
o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt.2 ustawy 
z dnia 14.12.2016r. Prawo oświatowe  – określa 
się  w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę zajęć.

Opłata ta jest waloryzowana na zasadach 
wynikających z przepisów ustawy o   fi nanso-
waniu zadań oświatowych.

2. Wysokość opłaty za dany miesiąc ustala 
się jako iloczyn opłaty, o której mowa w ust.1, 
i liczby godzin świadczeń udzielonych dziecku 
przez przedszkole lub oddział przedszkolny 
w danym miesiącu, w czasie przekraczającym 
wymiar zajęć o którym mowa w art. 13 ust. 1 
pkt. 2 Prawo o światowe.

§ 2
1.Ustala się częściowe zwolnienia z  opłaty, 

o której mowa w § 1 w następujących wypadkach:

a) 30% w przypadku, gdy z przedszko-
la korzysta dwoje dzieci z  tej samej rodziny 
(zwolnienie przysługuje jedynie drugiemu 
dziecku)

b) 50% w przypadku gdy z przedszkola 
korzysta dziecko z rodziny posiadającej „KAR-
TĘ RODZINY WIELODZIETNEJ 3+”wyda-
ną na podstawie Uchwały Nr  VI/32/15 Rady 
Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 
23 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia 
na terenie gminy Sędziszów Młp. programu 
działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod 
nazwą „KARTA RODZINY WIELODZIET-
NEJ 3+”

c) 50% w przypadku, gdy z przedszko-
la korzysta dziecko niepełnosprawne objęte 
wychowaniem i kształceniem specjalnym. 

1. Częściowe zwolnienia z  opłaty 
udziela się na wniosek rodzica dziecka, któ-
ry zobowiązany jest przedstawić dyrektorowi 
przedszkola, szkoły podstawowej w   formie 
oświadczenia dane niezbędne do ustalenia 
uprawnienia do zniżki.

8. Uchwała w  sprawie podziału Gmi-
ny Sędziszów Małopolski na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich numerów, granic 
oraz siedzib obwodowych komisji wybor-
czych. 

XLIXNadzwyczajna Sesja Rady Miej-
skiej

19 kwietnia 2018 r. odbyła się XLI-
XNadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej 
w Sędziszowie Małopolskim, w jej trakcie 
uchwalono następujące uchwały:

1. Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr 
XLVIII/464/18 Rady Miejskiej w  Sędzi-
szowie Małopolskim z dnia 19 marca 2018 
r w sprawie wyrażenia zgody na udziele-
nie poręczenia zobowiązania wekslowe-
go przez Gminę Sędziszów Małopolski 
wsparcia przyznanego przez Rzeszowską 
Agencję Rozwoju Regionalnego z  siedzi-
bą w Rzeszowie, w ramach projektu „RO-
WES – szansą rozwoju sektora ekonomii 
społecznej w subregionie II” dla tworzo-
nej przez Gminę Sędziszów Małopolski 
i  Gminę Ostrów Spółdzielni Socjalnej 
„Jedność” z  siedzibą w  Sędziszowie Ma-
łopolskim.

2. Uchwała w sprawie nadania imienia 
Szkole Podstawowej w  Borku Wielkim, 
mocą której Szkole Podstawowej w Borku 
Wielkim nadano imię Marszałka Józefa 
Piłsudskiego.

3. Uchwała w sprawie uchwalenia Re-
gulaminu korzystania z Kompleksu boisk 
sportowych w Sędziszowie Małopolskim.
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Przypadająca w roku szkolnym2017/ 2018  
setna rocznica odzyskania przez Polskę 

Niepodległości była doskonałą okazją  do 
spotkania z  żołnierzami.  14 marca 2018 
roku  na zaproszenie dyrektora  Publicznego 
Przedszkola Nr2 w Sędziszowie Młp. Renaty 
Śliwa przybyli żołnierze 21 Batalionu Dowo-
dzenia - patrol rozminowania. 

Tematem zajęć było omówienie zasad postę-
powania w przypadku znalezienia przedmiotów 
wybuchowych i  niebezpiecznych. W  spotkaniu 
wzięły udział wszystkie dzieci. Przedszkolaki 
dowiedziały się na czym polega niebezpieczna 
praca saperów. Nauczyły się też, jak zachować 
się w kontakcie z takim znaleziskiem, kogo po-
wiadomić. Po prelekcji żołnierze zaprezentowali 
wysokiej klasy sprzęt, który wykorzystywany jest 
w pracy saperów, m.in. wykrywacze min, kom-
binezon przeciwwybuchowy i manipulator, kaski 
ochronne oraz samochody bojowe, do których 
dzieci miały możliwość wejścia.Na zakończenie 
przedszkolaki otrzymały znaczki, plakietki. Za 
pouczające spotkanie dzieci wręczyły gościom 
dyplom z podziękowaniem  i kwiaty. Składamy 
serdeczne podziękowanie Patrolowi Rozmino-
wania  z Rzeszowa za poświęcony czas oraz prze-
kazaną wiedzę.

  Żołnierze ze składu patroli rozminowa-
nia, których w  21 Brygadzie Strzelców Pod-
halańskich jest trzy, oprócz swojego głów-
nego zadania jakim jest oczyszczania terenu 
z  przedmiotów wybuchowych i  niebezpiecz-

Po raz kolejny dużym sukcesem za-
kończyły się konkursy przedmiotowe 

organizowane przez Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie dla uczniów SP nr 2 w Sędzi-
szowie Małopolskim. W tym roku ucznio-
wie ,,dwójki”  sięgnęli po tytuł laureata 

Uczniowie klas 3 szkół podstawowych z gmi-
ny Sędziszów Młp. uczestniczyli 22 marca 

br. w konkursie w bibliotece w Zagorzycach Dol-
nych. Konkurs „Polskie legendy” miał na celu 
propagowanie czytelnictwa oraz pielęgnowanie 
polskich tradycji. Nawiązywał swoją tematyką do 
100-lecia odzyskania niepodległości przez Pol-
skę. Dzieci zapoznały się z dawnymi wierzeniami 
i wyobrażeniami. Pierwsze miejsce zajęła Żane-
ta Ziajor ze SP w Szkodnej, drugie jej koleżanka 
z ławki Marta Broda, a trzecie Magdalena Kubik 
ze SP w Zagorzycach Dolnych. Konkurs zorgani-
zowali wspólnie zagorzycka biblioteka i miejsco-
wa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II.

Żołnierze w przedszkolu „dwójce”

Sukcesy uczniów SP nr 2 

Jak znają polskie legendy

nych, prowadzą również profi laktyczne zajęcia 
w szkołach.Największe natężenie pracy patroli 
przypada na okres wiosenno-letni i  jesienny. 
W tym czasie odnotowuje się najwięcej zgło-
szeń dotyczących znalezisk przedmiotów wy-
buchowych i  niebezpiecznych pochodzenia 
wojskowego. Miesiące zimowe natomiast są 
okresem, kiedy żołnierze prowadzą działal-
ność między innymi w kierunku profi laktyki.

z  trzech przedmiotów: język angielski – 
Wiktoria Antończak ,którą przygotowywa-
ła p. L. Worobij,przyroda - Michał Mielni-
czuk, przygotowywany przez p. M. Marć, 
historia – Jakub Twardowski przygotowy-
wany przez p. M. Szeligę. M. Mielniczuk 

okazał się najlepszy w  województwie uzy-
skując najwyższy wynik. Należy tu wspo-
mnieć że, Michał po tytuł laureata sięgnął 
po raz drugi. Gratulujemy uczniom tak 
dużego osiągnięcia i  trzymamy kciuki za 
podobne sukcesy w przyszłości.

Celem spotkania było  budowanie  zain-
teresowania dzieci dziejami Polski i  Polaków 
oraz przybliżenie, w  atrakcyjnej i  przystęp-
nej formie, polskich symboli narodowych. 
Przedszkolaki poprzez udział w różnorodnych 
wydarzeniach kulturalnych,  wycieczkach, za-
jęciach edukacyjnych poznają pojęcia i wyda-
rzenia związane z polską historią.

Opracowała Marta Skiba
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Nie będzie nas, będzie las
O trwałości świata przyrody raczej nikogo 

nie trzeba przekonywać, ale też nie moż-
na zapomnieć o tym, że mamy swoje za usza-
mi jeśli chodzi o aktualny stan matki natury. 
Od kilkunastu lat uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Wolicy Piaskowej ruszają wiosną do 
lasu. Niby nic nadzwyczajnego, ale…

Ruszają z  łopatami, nie dlatego aby coś 
wykopać, ale… wkopać. Raz są to dęby, w in-
nym roku sosny, wszystko zależy od tego, jaki 
plan nasadzeń ma leśniczy Jarosław Marek. 
Pierwsze, posadzone przez nas drzewa wy-
glądają już dość okazale, by nie rzec impo-
nująco, a  te z  ostatniego roku są ledwo wi-
doczne wśród leśnych traw. W bieżącym roku 
jest szczególna okazja, aby dołożyć kolejne 

drzewka do „naszych” upraw leśnych. Wpi-
sując się w obchody 100 rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości, postanowiliśmy 
posadzić właśnie 100 kolejnych drzewek. Nie 
będziemy skrupulatni, może było ich więcej.

Spokojnie odczekawszy, aż słońce włączy 
maksymalną moc i osuszy trawy, szkolna eki-
pa wsiadła na rowery i ruszyła ku nieodległe-
mu lasowi.

Wśród świeżej, wiosennej zieleni, gło-
sów ptasich i  przy pięknej, słonecznej aurze 
trudno było nazwać to zajęcie ciężkim czy 
nużącym. Wyselekcjonowana ekipa najwięk-
szych specjalistów w sadzeniu drzew dzielnie 
radziła sobie  z łopatami i, kultywując szkolną 
tradycję, powiększyła powierzchnię upraw  

w  lesie na Wolicy. Nawiasem mówiąc, po 
raz ostatni było to działanie realizowane na 
Wolicy Piaskowej. Wszak od przyszłego roku 
drzewa, choć w tym samym miejscu, będą ro-
snąć w Sędziszowie Małopolskim.

Oprócz pracy fi zycznej na świeżym po-
wietrzu uczniowie mogli doświadczyć kon-
taktu z żywą przyrodą – żywą w dosłownym 
znaczeniu, a  informacje przekazane przez 
sympatycznego leśniczego na pewno pozo-
staną w pamięci na długo.

Nasze działanie odbyło się 20 kwietnia 
2018 r., nieco później niż zwykle, ale taki ter-
min wymusiła zmienna, tegoroczna aura.

Niech drzewa dobrze rosną, dając cień 
i produkując tlen dla wszystkich.
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III Gminny Konkurs Recytatorski, 
„Mali artyści w poezji”
Często zastanawiamy się, co zrobić, by 

dziecko potrafi ło cieszyć się z  suk-
cesów, znało swoją wartość, ale także na-
uczyło się szlachetnej rywalizacji. Zda-
niem ekspertów dobrym sposobem na 
wzmocnienie charakteru najmłodszych 
jest udział w  konkursach. Zgodnie z  tym 
założeniem 12.04.2018 r. w  Publicznym 
Przedszkolu w Wolicy Piaskowej odbył się 
III Gminny Konkurs Recytatorski „Mali 
artyści w poezji”. 

Celem konkursu było przede wszyst-
kim popularyzowanie twórczości literackiej 
polskich poetów, rozwijanie zainteresowań 
poezją dziecięcą, odkrywanie i  rozwijanie 
talentów recytatorskich, a także rozbudzanie 
wśród dzieci ambicji i  woli współzawod-
nictwa. Do konkursu przystąpiło łącznie 12 
uczestników. Oprócz dzieci z naszego przed-
szkola gościliśmy przedszkolaków z Oddzia-
łu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej 
w  Czarnej Sędziszowskiej oraz Publiczne 
Przedszkole nr 1 w  Sędziszowie Młp., Pu-
bliczne Przedszkole nr1 z  Odziałem Za-
miejscowym w  Wolicy Ługowej, Publiczne 
Przedszkole nr2 w  Sędziszowie Młp.,  Pu-
bliczne Przedszkole w Górze Ropczyckiej. 

Na tle pięknej dekoracji, mali recytato-
rzy prezentowali wiersze najpopularniej-
szych polskich autorów. Występom dzieci 
towarzyszyły wielkie emocje i  ogromne 
podekscytowanie. Przybyli Rodzice stara-
li się wspierać naszych milusińskich swoją 
obecnością. Konkurs przebiegał w  serdecz-
nej i  miłej atmosferze. Wszyscy uczestnicy 

konkursu za piękną recytację i udział w kon-
kursie otrzymali gromkie brawa, pamiątko-
we dyplomy i nagrody w postaci kolorowa-
nek i  książek. Jury w  składzie: Pani Renata 
Śliwa – dyrektor Publicznego Przedszkola 
nr2 w  Sędziszowie Młp., Pan Kazimierz 
Czapka - rzeźbiarz i poeta, Pani Kinga Tadla 
- rodzic oceniało recytację dzieci. Podczas 
oceny wzięli pod uwagę dobór repertuaru, 
interpretacje utworu, znajomość tekstu oraz 
ogólny wyraz artystyczny. 

Wybór laureatów był trudny, gdyż 
wszystkie prezentacje były na wysokim po-
ziomie. Ostatecznie laureatami konkursu 
zostali:

W kategorii dzieci 5–letnich:
I miejsce – Maja Pichla
II miejsce – Kacper Filipek
III miejsce – Lena Marek
Wyróżnienia: Faustyna Polańska, Filip 

Konefał, Mikołaj Tadla
W kategorii dzieci 6–letnich:
I miejsce – Hanna Wszołek
II miejsce – Gabriela Kut
III miejsce – Anna Świerad
Wyróżnienia: Martyna Hamala, Adam 

Kapusta, Amelia Idzik
W  czasie oczekiwania na werdykt mali 

goście wraz z  opiekunami mieli możliwość 
spotkać się przy słodkim poczęstunku. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim na-
uczycielom za przygotowanie swoich wy-
chowanków, a  dzieciom za wytrwałość 
w  opanowaniu pamięciowym wierszy i  od-

wagę, jaką wykazały występując przed liczną 
publicznością. Życzymy wszystkim przed-
szkolakom dalszych sukcesów, motywacji 
do brania udziału w konkursach, ale przede 
wszystkim dobrej zabawy podczas recytacji 
utworów swoich ulubionych poetów. Jeszcze 
raz serdecznie gratulujemy i zapraszamy po-
nownie za rok!

 Maria Golon
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17 marca br. w sali przy Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Sędziszowie Młp. odbył 

się VIII Ogólnopolski Turniej Szachowy 
o Puchar Burmistrza Sędziszowa Małopol-
skiego. Nad imprezą patronat honorowy 
objął Marszałek Województwa Podkarpac-
kiego, a wzięło w niej udział ponad 330 gra-
czy.  

Juniorzy 2010 i mł.
1. Alan Kordas, Katolicki Klub Sportowy Vic-
toria Stalowa Wola
2. Grzegorz Soboń, KSz SDK-Lotnik Mielec
3. Michał Rzeszowiak, TKSzach Tarnobrzeg

Juniorzy 2005-2009r.
1. Paweł Sowiński, UKS SP 1 Brzozów
2. Michał Guzik, KKSz Urania Krosno
3. Tomasz Żmuda, Klub Szachowy Kana Tar-
nów

Juniorzy 2000-2004r.
1. Kamil Wolak, GKSz Hetman Pilzno
2. Kamil Socha, TSz Skoczek Sędziszów Ma-
łopolski
3. Wiktoria Mytych, TSz Skoczek Sędziszów 
Małopolski

Grupa OPEN
1. Mateusz Bobula, TSz Skoczek Sędziszów 
Małopolski
2. Krzysztof Pulik, LKS Parnas Stara Wieś
3. Patryk Mrozowski, L-UKS Burza Rogi

VIII Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza 
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14 i  15 kwietnia br. odbył się XIX Turniej 
Tenisa Stołowego o  Puchar Burmistrza Sę-
dziszowa Małopolskiego w  ramach „Pod-
karpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego”. 
W  niedzielę, 15 kwietnia, w  VIII Turnieju 
Tenisa Stołowego Strażaków OSP o  Puchar 
Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego 
walczyli strażacy ochotnicy z naszej gminy. 
W sumie w pierwszy dzień wystartowało 31 
dziewcząt i 43 chłopców do lat 14 oraz 9 osób 
niepełnosprawnych. Natomiast w  drugi 
dzień w turniejach udział wzięło 70 uczest-
ników. 

Dziewczęta do lat 14
1.  Zuzanna Sędłak
2.  Joanna Marchlik
3.  Zuzanna Wielopolska

Dziewczęta 15-16 lat
1.  Agata Róg
2.  Kinga Bielarska
3.  Katarzyna Majka

Kobiety 17-19 lat
1. Klaudia Froń
2. Judyta Ziajor
3. Katarzyna Przydział

VIII Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza 
Kobiety 20-39 lat
1.  Anastazja Wszołek
2.  Karolina Kujda
3.  Karolina Bartkowicz

Kobiety 40+
1. Agnieszka Delikat
2. Krystyna Dudek
3. Maria Parys

Chłopcy do lat 14
1. Kacper Przydział 
2.  Konrad Łopuszyński
3. Jakub Świniuch

Chłopcy 15-16 lat
1.  Paweł Szymański
2. Wojciech Wszołek
3.  Mateusz Mazan

Mężczyźni 17-19 lat
1. Dawid Zawiślak
2. Mateusz Lis
3. Dawid Raś

Mężczyźni 20-39 lat
1. Piotr Makuch
2.  Mariusz Kozak
3.  Adrian Majka

Mężczyźni 40+
1. Stanisław Wszołek
2. Ryszard Wszołek
3. Wojciech Szymański

Niepełnosprawni - dziewczęta
1. Janina Czaja
2.  Małgorzata Wszołek 
3.  Aneta Koza

Niepełnosprawni - chłopcy
1.  Mariusz Placek
2.  Grzegorz Pichla
3.  Kamil Czeladka

Strażacy 17-39 lat
1. Krystian Kipa
2. II Łukasz Ochał
3. III Wojciech Duduś

Strażacy 40+
1. Wojciech Kozek
2.  Robert Sędłak
3. Adam Zawadzki
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25 marca br. na siłowni sędziszowskiej 
Lechii rywalizowali młodzi sztangi-

ści. Wystartowało 7 dziewcząt i 19 chłopców 
z  podkarpackich klubów. Swoich reprezen-
tantów, oprócz wspomnianej Lechii Sędzi-
szów Młp., wystawił jeszcze Sanocki „|Gryf ” 
i  Rymanowski „Tabor”. Dla części zawodni-
czek i zawodników był to swoisty sprawdzian 
poziomu przygotowania przed zbliżającymi 
się Mistrzostwami Polski. Już 13 kwietnia 
w  Mroczy odbyły się Mistrzostwa Polski do 
20 lat, Z  naszego Okręgu (Podkarpackiego)
wystartowało 8 zawodniczek i  zawodników, 
z  czego aż 7 reprezentantów miejscowej Le-
chii. 

Kolejne zawody na sędziszowskim pomo-
ście 13 maja. Wystartują w nich zawodnicy do 
23 lat i seniorzy.

Rywalizowali młodzi sztangiści

„Buczyna-na poważnie” na zdjęciach
25 marca br. na siłowni sędzi-

szowskiej Lechii rywalizo-
wali młodzi sztangiści. Wystarto-
wało 7 dziewcząt i  19 chłopców 
z podkarpackich klubów. Swoich 
reprezentantów, oprócz wspo-
mnianej Lechii Sędziszów Młp., 
wystawił jeszcze Sanocki „|Gryf ” 
i Rymanowski „Tabor”. Dla części 
zawodniczek i  zawodników był 
to swoisty sprawdzian poziomu 
przygotowania przed zbliżają-
cymi się Mistrzostwami Polski. 
Już 13 kwietnia w Mroczy odbyły 
się Mistrzostwa Polski do 20 lat, 
Z  naszego Okręgu (Podkarpac-
kiego)wystartowało 8 zawodni-
czek i  zawodników, z czego aż 7 
reprezentantów miejscowej Le-
chii. 

Kolejne zawody na sędzi-
szowskim pomoście 13 maja. 
Wystartują w nich zawodnicy do 
23 lat i seniorzy.
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Pisanki, zajączki, palmy, kartki świąteczne, 
wielkanocne stroiki można było kupić 

23 marca br. na dorocznym kiermaszu wiel-
kanocnym w  sędziszowskim domu kultury. 
Swoje produkty oferowały panie zrzeszone 
w kołach i stowarzyszeniach gospodyń wiej-
skich w  gminie oraz indywidualni twórcy. 
Swoje prace sprzedawali też podopieczni Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy i  Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej w  Ropczycach. 
W sumie 22 stoiska rękodzieła artystycznego. 
Wszystkim za udział w kiermaszu dziękowali 
burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogu-
sław Kmieć oraz dyrektor Miejsko-Gminne-
go Ośrodka Kultury Katarzyna Hagdej.

Kolorowy kiermasz wielkanocny
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