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Blisko 500 przedszkolaków zaprezentowało się na scenie MGOK w dniach 17-18 maja br. podczas IV edycji 

Przeglądu Twórczości Artystycznej Przedszkoli „Scena dla malucha”. 

Prezentacjom przyświecało hasło „Przedszkolaki dla Niepodległej”.

Tegoroczna edycja „Sceny dla malucha” upłynęła pod znakiem rekordowej frekwencji.  

Podzielone na dwa dni pokazy talentów artystycznych przedszkolaków zgromadziły blisko pół tysiąca uczestników 

ze wszystkich przedszkoli i szkół z terenu gminy Sędziszów Małopolski.  

Pierwszego dnia, w czwartek, 17 maja, zaprezentowało się 11 grup dzieci trzy- i czteroletnich.  

Nazajutrz dom kultury opanowało 12 grup pięcio- i sześciolatków.

Dzieci, pod okiem pań przedszkolanek, przygotowały prezentacje nawiązujące do przypadającej  

w bieżącym roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.  

Były więc montaże słowno-muzyczne, piosenki patriotyczne i wojskowe oraz tańce narodowe i ludowe.

Występy oklaskiwali licznie zgromadzeni rodzice, a także 

burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć. Ar-

tystycznym pokazom towarzyszyła wystawa prac plastycz-

nych pod hasłem „Pocztówka dla Niepodległej”, na którą 

złożyły się prace przygotowane przez dzieci.

Wszystkie uczestniczące w przeglądzie grupy otrzymały 

upominki ufundowane przez MGOK w Sędziszowie Młp. 

oraz Stowarzyszenie Dziedzictwa Filtracji i Motoryzacji  

w Sędziszowie Młp., ponadto uczestnicy zostali  

obdarowani słodyczami zakupionymi przez burmistrza 

Bogusława Kmiecia.

Wioletta Czapka 

Fot. M.Idzik
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iedemnaście zespołów obrzędowych

uczestniczyło w XXX edycji Wojewódz-

kiego Konkursu „Ludowe Obrzędy i Zwy-

czaje”, który w dniach 28-29 kwietnia br. 

odbył się w Miejsko-Gminnym Ośrodku 

Kultury w Sędziszowie Małopolskim.

Sędziszowski ośrodek kultury po raz 

trzeci gościł zespoły obrzędowe z terenu wo-

jewództwa podkarpackiego, rywalizujących  

w Wojewódzkim Konkursie „Ludowe Obrzędy 

i Zwyczaje”.  Idea konkursu, którego głównym 

organizatorem jest Wojewódzki Dom Kultury 

w Rzeszowie, nawiązuje do zaleceń Konwencji 

UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony nie-

materialnego dziedzictwa kulturowego. Głów-

nym przesłaniem odbywających się od trzech 

dekad konfrontacji jest wzmocnienie poczucia 

tożsamości kulturowej grup regionalnych.

Dwudniowe prezentacje oceniała komisja 

konkursowa w składzie:

dr Sylwester Łysiak – przewodniczący jury, 

doktor kulturoznawstwa, specjalista ds. teatru 

amatorskiego i ludowego, kultury żywego słowa 

pracownik artystyczny Tarnobrzeskiego Domu 

Kultury,

Jolanta Nord – aktorka Teatru Kacperek  

i Sceny Propozycji Janusza Pokrywki wiceprezes 

Towarzystwa Kultury Teatralnej w Rzeszowie,

Jolanta Danak-Gajda – muzykolog, etno-

graf, dziennikarka Polskiego Radia Rzeszów,

Elżbieta Dudek-Młynarska – etnograf, kie-

rownik Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli 

w Rzeszowie,

Danuta Pado – aktorka, instruktor WDK  

w Rzeszowie,

Maria Kula – etnolog, instruktor WDK  

w Rzeszowie.

Komisja po obejrzeniu 17 widowisk przy-

znała następujące nagrody i wyróżnienia:

· Nagrodę Główną Grand Prix w wysoko-

ści 3000 zł, płatną ze środków finansowych Mi-

nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zdo-

był Zespół Obrzędowy Futomianie z Futomy

· I nagrodę w wysokości 2500 zł, ufundo-

waną przez Dyrektora Wojewódzkiego Domu 

Kultury w Rzeszowie, zdobył Zespół Folklory-
styczny Folusz z Giedlarowej

· Dwie równorzędne II nagrody w wyso-

kości 2000 zł każda, płatna ze środków finanso-

wych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-

wego otrzymały: 

Zespół Obrzędowy Lasowiaczki z Baranowa 
Sandomierskiego

Zespół Ludowy Sonina z Soniny 
· Trzy równorzędne III nagrody w wyso-

kości 1500 zł, dwie płatne ze środków finanso-

wych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-

wego zdobyły:

Zespół Jamniczanki z Jamnicy 
Zespół Regionalny Grodziszczoki z Grodzi-

ska Dolnego

S

jedna ufundowana przez Dyrektora Woje-

wódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie: 

Zespół Obrzędowy Graboszczanie z Gra-
bownicy Starzeńskiej 

· Sześć równorzędnych wyróżnień w wyso-

kości 500 zł każde, płatne ze środków finanso-

wych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-

wego otrzymały:

Zespół Bojcory  z Trzęsówki
Zespół Ludowy Cmolasianie z Cmolasu 
Zespół Nosowiany z Nosówki
Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy Leszczynka  

z Wólki Grodziskiej
Zespół Obrzędowy Tkacze z Wysokiej
Zespół Ludowy Cyganianki z Cygan

śledziła wydarzenia sceniczne. Wśród oglą-

dających, oprócz mieszkańców Sędziszowa 

Małopolskiego, byli także członkowie klubów 

seniora z gmin Wielopole Skrzyńskie, kół go-

spodyń wiejskich z gmin Iwierzyce i Świlcza 

oraz  członkowie Stowarzyszenia Krzewienia 

Kultury Ludowej  z gminy Ostrów.

Konkursowi towarzyszyła wystawa foto-

graficzna 30 Wojewódzki Konkurs „Ludowe 
obrzędy i zwyczaje”.

Prezentacje sceniczne oraz wystawę obej-

rzeli także Burmistrz Sędziszowa Małopolskie-

go Bogusław Kmieć oraz Zastępca Burmistrza 

Piotr Kapusta.

O poczęstunek dla uczestników zadbały 

panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Klęczan. 

Przygotowany przez klęczańskie gospody-

nie stół regionalny uginał się od tradycyjnych 

przysmaków. Były tam pasztety, proziaki, napój  

z pokrzywy, pietruszki i cytryny, sery smakowe, 

śliwki w occie, marynowane grzyby, i mnóstwo 

innych tradycyjnych potraw, które zachwyciły 

podniebienia wszystkich uczestników i gości 

konkursu.

Ponadto, w związku z trzydziestoleciem 

konkursu, na scenę wjechał jubileuszowy tort. 

Wszystkie zespoły zostały obdarowane 

koszami wypełnionymi między innymi sma-

kowitymi wyrobami z Gospodarstwa Rolnego  

w Górze Ropczyckiej.

Komisja oraz członkowie zespołów zgodnie 

podkreślali profesjonalną organizację konkursu 

oraz gościnność sędziszowskiego ośrodka kultury.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędzi-

szowie Młp. uzyskał na organizację Konkursu 

wsparcie finansowe w wysokości 20 tys. złotych 

ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. Patronat medialny nad konkursem 

objęli: Polskie Radio Rzeszów, TVP3 Rzeszów  

i Telewizja Sędziszów Małopolski.

Wioletta Czapka

· Cztery równorzędne wyróżnienia  

w wysokości 500 zł każde ufundowane przez 

Dyrektora WDK otrzymują:

Zespół Wydrzowianie z Wydrzy
Zespół Obrzędowy Mazurzanie z Mazurów
Zespół Śpiewaczy Lubenianki z Lubeni 
Zespół Ludowy Górniacy z Kolbuszowej Górnej

Konkurs zgromadził ponad 300 uczestni-

ków. Najstarszy aktor liczył sobie 83 lata, zaś 

najmłodszy – 12. 

Prezentacje konkursowe cieszyły się du-

żym zainteresowaniem widowni, która bacznie 
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uż po raz drugi w Sędziszowie
Małopolskim zostały zorganizowane 

oficjalne obchody Dnia Strażaka. 5 maja 
br. przed ratuszem zebrali się przed-
stawiciele jednostek OSP działających  
w gminie. Po Mszy Świętej w intencji stra-
żaków odprawionej w sędziszowskiej fa-
rze, druhom seniorom wręczono pamiąt-
kowe statuetki oraz listy gratulacyjne, 
jako wyraz wdzięczności za wieloletnią 
służbę na rzecz OSP. Wręczone zostały 
też odznaczenia przyznane przez Zarząd 
OSP RP, wyróżnieni zostali też najmłod-
si druhowie działający w młodzieżowych 
drużynach OSP. Z okazji Dnia Strażaka 
burmistrz Bogusław Kmieć każdej z 16 
jednostek przekazał bon pieniężny o war-
tości 1500 zł.

imieniu Zarządu Oddziału Miejsko-
Gminnego Związku Ochotniczych 

Straży i władz samorządowych burmistrz Sę-
dziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć ra-
zem zastępcą Piotrem Kapustą wręczyli współ-
właścicielowi firmy Żelazny, panu Arturowi 
Łyszczakowi, podziękowanie za umożliwienie 
strażakom ochotnikom pracującym w ich fir-
mie, uczestniczenie w akcjach ratunkowych 
OSP. Burmistrz Kmieć podkreślał, że każdego 
roku sędziszowski samorząd oraz zarząd gmin-
ny chciałby w ten sposób wyróżniać kolejną 
firmę, która wspiera społeczną działalność jed-
nostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

J

W
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maja 2018 r. odbyła się L Sesja Rady
Miejskiej w Sędziszowie Małopol-

skim, w jej trakcie uchwalono następujące 
uchwały:

1. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Ropczycko- Sędzi-
szowskiego, na podstawie której postanawia się 

udzielić z budżetu Gminy Sędziszów Małopol-

ski w 2018 roku pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej dla Powiatu Ropczycko- Sędzi-

szowskiego w kwocie 500.000,00 zł (słownie: 

pięćset tysięcy złotych) na realizację zadania pn.: 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1334R Wo-

lica Piaskowa – Kawęczyn Sędziszowski w m. 

Wolica Piaskowa, Wolica Ługowa i Kawęczyn 

Sędziszowski”.

2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały bu-
dżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 
2018 nr XLIV/427/17  z dnia 28 grudnia 2017 r.

3. Uchwała w sprawie zmian w  wieloletniej 
prognozie  finansowej Gminy Sędziszów Ma-
łopolski. 

4. Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowią-
zania  w zakresie inwestycji o wartości prze-
kraczającej  kwoty ustalone w budżecie Gminy 
na 2018 rok, na mocy której Postanawia się za-

ciągnąć zobowiązanie ponad kwotę wydatków 

określoną w budżecie Gminy na 2018 rok do wy-

sokości  5.400 zł  z przeznaczeniem na opraco-

wanie dokumentacji projektowej  na rozbudowę  

sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Zago-

rzycach (przysiółek Malskówka).

5. Uchwała w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia IV zmiany miejscowego planu za-

18 gospodarowania przestrzennego Nr 1/2008 
terenu osiedla mieszkaniowego w Sędziszowie 
Młp. przy ulicy Wesołej. 

6. Uchwała w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia XIII zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski. 

7. Uchwała w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia II zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego w miejscowości 
Borek Wielki. 

8. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego Nr 
1/2017  w miejscowości Czarna Sędziszowska i 
Zagorzyce.

9. Uchwała w sprawie przyznania pierwszeń-
stwa w nabyciu lokalu jego najemcy, mocą której 
przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu lokalu użyt-

kowego usytuowanego w budynku stanowiącym 

własność Gminy Sędziszów Małopolski, posa-

dowionym na działce ewidencyjnej nr 2815/29 o 

powierzchni 0,0250 ha objętej księgą wieczystą nr 

RZ1R/00057283/1 będącej w użytkowaniu wieczy-

stym Gminy Sędziszów Małopolski jego najemcy 

– Firmie ULTRATECH Sp. z o. o. z siedzibą w Sę-

dziszowie Małopolskim, ul. Fabryczna 4.

10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia 
umów dzierżawy nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Sędziszów Mało-
polski, mocą której wyraża się zgodę na odstą-

pienie od przetargowego trybu zawarcia umów 

dzierżawy na okres do 5 lat nieruchomości 

gruntowej stanowiącej własność Gminy Sędzi-

Harmonogram wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie  
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 r.

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 

– dotacje dla organizacji pozarządowych, które przystąpią do otwartego konkursu 

ofert na realizację tego zadania

1.500 zł

2. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach profilaktycznej działal-

ności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholo-

wych i przeciwdziałania narkomanii – w tym m.in. dotacje dla organizacji pozarzą-

dowych, które przystąpią do otwartego konkursu ofert na realizację tego zadania

152.000 zł

3. Działalność  informacyjno-edukacyjna w szkołach  w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w tym m.in. konkursy, 

warsztaty terapeutyczne, zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego                       

24.280 zł

4. Działalność   profilaktyczna „Punktu  informacyjno–konsultacyjnego”  

i Świetlicy Socjoterapeutycznej w  Sędziszowie  Młp.  ul. Jana Pawła II

17.312 zł

5. Diagnoza stanu, szkolenia  i  socjoterapia  /GKRPA, AA,  Al.-Anon,  Al.-Ateen,  

DDA, nauczyciele, pedagogizacja rodziców, diagnoza problemu/ 

11.390 zł

6. Kolonie  i obozy, wycieczki dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych 

nałogiem, w tym m.in. kolonia wakacyjna           

52.200 zł

7. Koszty  przejazdu na leczenie odwykowe 2.000 zł

8. Koszty utrzymania „Świetlicy Socjoterapeutycznej” i „Punktu informacyj-

no - konsultacyjnego”  w  Sędziszowie  Młp.  ul.  Jana  Pawła  II

52.950 zł

9. Wydatki Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych 33.400 zł

10. Koszty opinii biegłych psychologów, psychiatrów przed skierowaniem osób 

uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe

6.000 zł

11. Dofinansowanie kosztów funkcjonowania Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie 5.510 zł

Razem 358.542 zł

szów Małopolski, oznaczonej jako działka ewi-

dencyjna nr 476/155 o pow. 0,7140 ha obj. KW 

RZ1R/00057284/8, położona w obrębie nr 0001 

Sędziszów Małopolski z przeznaczeniem na cele 

niezarobkowe – dzierżawa stanowisk parkingo-

wych zlokalizowanych na tej nieruchomości.

11. Uchwała w sprawie zmian w Gminnym 
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych na 2018 rok.

12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 
XXXIX/268/16 Rady Miejskiej w Sędziszo-
wie Małopolskim z dnia 29 grudnia 2016 r. 
w sprawie udzielenia pomocy  rzeczowej  dla 
Samorządu Województwa Podkarpackiego,  
zmienionej uchwałą XLIV/436/17 Rady Miej-
skiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 28 
grudnia 2017. W uchwale nr XXXIX/268/16  

Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim 

z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej dla Samorządu Wojewódz-

twa Podkarpackiego,  zmienionej uchwałą nr 

XLIV/436/17 Rady Miejskiej w Sędziszowie Ma-

łopolskim z dnia 28 grudnia 2017  dodaje się w § 

1 ust. 3 w brzmieniu: ,,Pomoc rzeczowa o której 

mowa w ust. 1, 2 niniejszego §  przeznaczona jest  

na zadanie o szczegółowej nazwie zadania sfor-

mułowanej w trakcie opracowania dokumentacji 

o następującym brzmieniu: „Przebudowa drogi 

wojewódzkiej  nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów 

Małopolski – budowa chodnika w km 16+906  

- 17+070 wraz z budową zatoki  autobusowej w 

km 17+039 str. prawa  w m. Krzywa”.

13. Uchwała w sprawie zmiany w Gminnym 
Programie Wspierania Edukacji uzdolnionych 
dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie  Gmi-
ny Sędziszów Małopolski. Na jej mocy w Gmin-

nym Programie Wspierania Edukacji uzdolnio-

nych dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie  

Gminy Sędziszów Małopolski stanowiącym za-

łącznik do Uchwały Nr X/96/15 Rady Miejskiej 

W Sędziszowie Małopolskim z dnia 17 września 

2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Wspierania Edukacji uzdolnionych dzieci i mło-

dzieży zamieszkałej na terenie Gminy Sędziszów 

Małopolski, zmienionej uchwałą Nr XXI/221/16 

z dnia 28  czerwca  2016 r. w sprawie zmian w 

Gminnym Programie Wspierania Edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałej na 

terenie  Gminy Sędziszów Małopolski (sprosto-

wanej obwieszczeniem Wojewody Podkarpac-

kiego z dnia 8.06.2017r. o sprostowaniu błędu 

Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 9.06.2017r. 

poz. 2230) dokonuje się następującej zmiany: § 

1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Program skiero-

wany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów 

zameldowanych na terenie Gminy Sędziszów 

Małopolski uczęszczających do szkół podstawo-

wych (klasy IV – VIII) i gimnazjów dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Sędziszów 

Małopolski, zwanych dalej uczniami”. 

Celem uchwały jest nagradzanie uczniów 

wyróżniających się szczególnymi wynikami w 

nauce oraz osiągnięciami naukowymi, sporto-

wymi, artystycznymi. Potrzeba zmiany wynika 

z wprowadzenia w wyniku reformy oświatowej 

klas VII–VIII szkoły podstawowej. 

Na sesji przedstawiono także ocenę zasobów 

pomocy społecznej dla Gminy Sędziszów Mało-

polski za 2017 rok.
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maja br. pochodzący z Sędziszowa

Młp. Tomasz Krypel zdobył Mount 

Everest. Poniżej jego relacja z wyprawy. 

Wyprawa na Mount Everest zaczęła się 18 

kwietnia 2018, kiedy to dotarliśmy do bazy BC 

pod Everestem na wysokości 5200 m n.p.m.

W BC przebywaliśmy do 23 kwietnia 

tego dnia udaliśmy się wyżej do następnego 

obozu na wysokość 5700 m n.p.m. Następne-

go dnia dokonaliśmy wyjścia aklimatyzacyj-

nego na wysokość 6000 m n.p.m. i z powro-

tem wróciliśmy do obozu na 5700 m n.p.m., 

gdzie spędziliśmy jeszcze kolejne dni. 26 

kwietnia udaliśmy się do wysuniętego obozu 

ABC na wysokości 6400 m n.p.m. 27 kwiet-

nia spędziliśmy w bazie ABC na odpoczynku 

i regeneracji. 28 kwietnia zaczęła się już akcja 

górska i dotarcie do obozu C1 na wysokość 

7000 m n.p.m. spędziliśmy tam kilkanaście 

minut i wróciliśmy z powrotem do ABC. Ko-

lejny dzień spędziliśmy na regeneracji i od-

poczynku. 

16

30 kwietnia udaliśmy się na odpoczynek 

i regenerację do BC na wysokość 5200 m 

n.p.m., gdzie przebywaliśmy do 2 maja. Na-

tomiast 3 maja wystartowaliśmy do obozu na 

wysokości 5700 m n.p.m. Do ABC na wysoko-

ści 6400 m n.p.m. dotarliśmy w piątek 4 maja. 

Następny dzień spędziliśmy na odpoczynku  

i regeneracji. 6 maja udajemy się do obozu C1 

na wysokość 7000 m n.p.m., gdzie spędzamy 

nocleg. 7 maja zrobiliśmy krótkie podejście  

i wróciliśmy do ABC.

8 maja udaliśmy się na odpoczynek i re-

generację do BC na wysokość 5200 m n.p.m. 

, gdzie spędzamy czas na odpoczynku i re-

generacji do dnia 11 maja. Na drugi dzień 

wyruszyliśmy do obozu na wysokości 5700 

m n.p.m. i następnego dnia udajemy się już 

do obozu ABC na wysokości 6400 m n.p.m. 

14 maja zaraz po śniadaniu wyruszyliśmy 

do obozu C1 na wysokości 7000 m n.p.m.  

15 maja o godzinie 04.00 wyruszyliśmy wyżej 

mijając obóz C2 na wysokości 7600 m n.p.m. 

i dotarliśmy do obozu C3 na wysokości  

8300 m n.p.m., gdzie tylko odpoczywaliśmy 

parę godzin i ruszyliśmy dalej w kierunku 

szczytu.

16 maja o 9.40 dotarliśmy na szczyt Mo-

unt Everest 8844,43 m n.p.m. spędziliśmy na 

nim kilkanaście minut, zrobiliśmy zdjęcia  

i rozpoczęliśmy zejście. Doszliśmy do obozu 

C3 na wysokości 8300 m n.p.m., gdzie odpo-

czywaliśmy około 2 godzin i ruszyliśmy dalej 

do obozu C1, gdzie dotarliśmy około godzi-

ny 21.30. Tam spędziliśmy noc i następnego 

dnia zeszliśmy do ABC. 20 maja udaliśmy się 

z BC w drogę powrotną do Polski.

Tomasz Krypel
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km, z Koszalina do Ustrzyk

Dolnych, chce przebiec Józef 

Szczeblewski, który jako niespełna dwulet-

nie dziecko stracił w wypadku nogę, by w 

ten sposób  uczcić 100 rocznicę odzyskania 

przez Polskę niepodległości. 9 maja 2018 r. 

na trasie pana Józefa znalazł się Sędziszów 

Małopolski. Biegacza w ratuszu gościł bur-

mistrz Bogusław Kmieć oraz zastępca bur-

mistrza Piotr Kapusta.

Swoją przygodę 63-letni Józef Szczeblew-

ski pochodzący z okolic Koszalina, rozpoczął 

w ubiegłym roku. Wtedy przebiegł 220 km, 

ale w Brzozie k. Bydgoszczy doznał kontu-

zji i musiał przerwać bieg. Ponownie w tra-

sę wyruszył 21 kwietnia br., z miejsca, gdzie 

przerwał poprzednio. Zatrzymując się w Sę-

dziszowie Młp. do pokonania miał jeszcze 

120 km. Poza ratuszem, biegacz odwiedził 

również Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Sędziszowie Młp., gdzie spotkał się z jego 

podopiecznymi. 

maja 2018 r. burmistrza Sędziszowa

Małopolskiego odwiedziła trójka 

uczniów przebywających w naszym kraju 

na wymianie w ramach programu AFS. 

Erik mieszka w  Wolicy Piaskowej od 

sierpnia ubiegłego roku, a  od września jest 

uczniem sędziszowskiego LO. Erik przybył 

na spotkanie z  panem Bogusławem Kmie-

ciem wraz z włoską koleżanką, która podob-

nie jak on realizuje w Polsce roczny program 

wymiany. Giulia mieszka i uczy się  w Mielcu. 

Na kilka dni przyjechał do naszego regionu 

również kolega Erika i  Giulie - Alejandro, 

który swój program wymiany realizuje w Po-

znaniu. Alejandro przyjechał na zaproszenie 

Jakuba, który wraz z Senatorem Zdzisławem 

Pupą pokazał swojemu gościowi Podkarpacie 

i nie tylko.

840

4

Zapraszamy rodziny z naszych okolic do 

przyłączenia się do programu i  zaproszenia 

ucznia z innego kraju pod swój dach. Dołącz 

do naszej społeczności zapraszając świat do 

swojego domu! Więcej informacji pod tym 

linkiem: 

https://poland.afs.org/program-goszczenia/

Ze sportem Józef Szczeblewski związany 

jest niemal od dziecka. Mimo wypadku upra-

wiał najróżniejsze dyscypliny sportowe, aż w 

końcu wybrał bieganie. Dwukrotnie przebiegł 

100-kilometrowe maratony. Ale jego marze-

niem zawsze było odwiedzenie Bieszczadów. 

Tak też zrodził się pomysł biegu z Koszalina 

do Ustrzyk Dolnych.
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szyscy doskonale wiemy, iż dobre 
maniery są niezbędne w życiu co-

dziennym. To, jak się wypowiadamy, jak się 
zachowujemy, jak wyglądamy - świadczy  
o nas! Dużą wartością każdego człowieka 
jest uprzejmość i umiejętność okazywania 
innym szacunku. Dodatkowo dzięki do-
brym manierom, będziemy czuć się pew-
niej w towarzystwie innych ludzi, wiedząc 
jak należy zachowywać się w różnych sytu-
acjach. Pamiętajmy, dobre maniery nigdy 
nie wychodzą z mody!

W związku z tym w dniu 23 marca 2018r. 

w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czar-

nej Sędz. odbył się międzyszkolny  konkurs 

wiedzy na temat Savoir vivre’u – DOBRE 

WYCHOWANIE PASZPORTEM W PRZY-

SZŁOŚĆ. W konkursie wzięły udział trzy 

czteroosobowe drużyny ze SP w Czarnej 

Sędziszowskiej, SP w Krzywej i drużyna go-

spodarzy. Głównym celem konkursu było 

promowanie pozytywnych wzorców postę-

powania w codziennych sytuacjach, uświado-

mienie młodym ludziom istoty poprawnych  

i stosownych zachowań, uczenie dobrych ma-

nier, etykiety, zachowania przy stole, kultury 

języka, estetycznego wyglądu, zasad komuni-

kacji społecznej, a także integracja uczniów  

i nauczycieli z różnych placówek. 

Konkurs przeprowadzono w dwóch eta-

pach:

I etap: część pisemna – uczniowie  roz-

wiązywali test, na który składało się 30 pytań 

zamkniętych o wysokim stopniu trudności. 

II etap część praktyczna – rywalizacja dru-

żynowa (uczniowie w zespołach wykonywali 

zadania praktyczne (nakrywanie do stołu, wią-

zanie krawata, przygotowanie stroju na różne 

ajmłodsi mieszkańcy Sędziszowa 
Małopolskiego pokazali, że są praw-

dziwymi patriotami. Dzieci z przedszkoli 

W

N nr 1 i 2 odświętnie ubrane, z małymi biało-
-czerwonymi flagami w ręku i przypiętymi 
kotylionami przyszły 30 kwietnia br. przed 

sędziszowski ratusz. W ten sposób przed-
szkolaki uczciły Dzień Flagi, który obcho-
dzony jest 2 maja.

II miejsce – Gimnazjum w Czarnej Sę-

dziszowskiej (opiekun drużyny p. Paulina. 

Wiktor)

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Krzy-

wej (opiekun drużyny p. Edyta Sroka)

W kategorii rywalizacja indywidualna:

I miejsce – Aleksandra Rusinek (Gimna-

zjum Czarna Sędz.)

II miejsce – Faustyna Szopa (Gimnazjum 

Czarna Sędz.)

III miejsce – Natalia Głodek (Gimnazjum 

Czarna Sędz.)

Wszyscy uczniowie biorący udział  

w konkursie otrzymali dyplomy oraz nagro-

dy za zajęcie poszczególnych miejsc. Serdecz-

nie dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich 

opiekunom za angażowanie i przygotowanie 

do konkursu oraz sponsorom, dzięki którym 

możliwe zostało godne ukoronowanie wy-

siłków uczniów. Szczególne podziękowania 

składamy Firmie Aluprof (za przekazanie na-

gród oraz właścicielom sklepu FOCUS w Sę-

dziszowie Młp. za wypożyczenie rekwizytów 

do konkursu). Organizatorzy konkursu: mgr 

Jadwiga Rataj-pedagog szkolny, mgr Anna 

Dziedzic- nauczyciel bibliotekarz

okazje, a także przedstawiali scenki - rozmowa 

przez telefon, wręczanie kwiatów i prezentów, 

przedstawianie wzajemne się osób itp.)

Uczestnicy wykazali się dużą wiedzą teo-

retyczną i praktyczną na temat savoir-vivr’u, 

a także umiejętnościami aktorskimi podczas 

prezentowania scenek.

Komisja konkursowa reprezentowana 

przez Dyrektora Gimnazjum p. Andrzeja 

Świerada, p. Annę Dziedzic, p. Jadwigę Ra-

taj, p. Paulinę Wiktor i p. Edytę Srokę, bio-

rąc pod  uwagę wszystkie kryteria konkur-

sowe oraz zaangażowanie drużyn i  postawę 

uczniów podczas konkurencji postanowiła 

przyznać:

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Czar-

nej Sędziszowskiej (opiekun drużyny p. Ewa 

Kozak)
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kwietnia 2018 w Szkole Podstawowej

im. ks. Wł. Świdra w Czarnej Sę-

dziszowskiej odbył się finał wojewódzkiego 

konkursu plastyczno-poetyckiego „Leśne 

Opowieści”. Patronat nad konkursem ob-

jął Podkarpacki Kurator Oświaty, patronat 

medialny Polskie  Radio Rzeszów i Telewi-

zja Sędziszów Małopolski. Konkurs jest or-

ganizowany z okazji Dnia Ziemi w oparciu 

o kącik przyrodniczy znajdujący się w szko-

le. Była to 12 jego edycja, którą można na-

zwać rekordową ze względu na ilość nade-

słanych prac i ilość szkół uczestniczących. 

Wpłynęło prawie 500 prac plastycznych  

i ponad 70 literackich z ponad 80 szkół  

z województwa podkarpackiego.  

Nadleśnictwo Lasów Państwowych  

w Głogowie Małopolskim i ZO PZŁ w Rze-

szowie oraz Burmistrz Sędziszowa Małopol-

skiego byli jak corocznie głównymi sponsora-

mi i współorganizatorami konkursu. 

Rozstrzygnięty został również konkurs 

OZE „Odnawialne Źródła Energii w mojej 

okolicy”, który jest częścią projektu realizowa-

nego w naszej szkole ze środków WFOŚiGW  

w Rzeszowie przy udziale środków Gminy 

Sędziszów Małopolski „Centrum dydaktycz-

ne i praktyczne OZE słońce - wiatr w Szkole 

Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej”.

Wszystkim sponsorom dziękujemy za 

wsparcie w organizacji imprezy, a w szcze-

gólności: Nadleśnictwo Głogów Małopolski, 

Polski Związek Łowiecki Rzeszów, Burmistrz 

Sędziszowa, Małopolskiego Pan Bogusław 

Kmieć, RDOŚ w Rzeszowie, WFOŚiGW  

w Rzeszowie, Przedsiębiorstwo mięsne Batista, 

Piekarnia Magda Józef Świerczów, Pani Fran-

ciszka Bogdan, Gospodarstwo Rolne Góra 

Ropczycka, KGW Czarna Sędziszowska, Rada 

Rodziców SP Czarna Sędziszowska. Dzięki 

sponsorom wręczyliśmy nagrody książkowe 

25

za ponad 2 tys. zł i ugościliśmy uczestników 

finału poczęstunkiem. Wszystkim przyby-

łym gościom dziękujemy za obecność. Na-

uczycielom, pracownikom szkoły i uczniom 

za przygotowanie oprawy finału. Gratuluje-

my uczestnikom pięknych prac plastycznych  

i wierszy oraz dziękujemy za przybycie. Poni-

żej zamieszczamy wyniki konkursu.

I Kategoria PLASTYCZNY przedszkola  
i zerówki
1. Hanna Baran, ZS nr 3 PP nr 6 Rzeszów

2. Maciej Klocek, PP nr 1 Sędziszów Młp. 

oddz. Wolica Ługowa

3. Oliwia Ruszel, SP Czarna Sędz.

II  Kategoria PLASTYCZNY KL. I-III 
1. Emilia Fornal, SP Białka

2. Huber Grzywacz, ZS Budy Głogowskie

3. Anna Skoczek, SP Sędziszów Młp.

Bartłomiej Brandys, SP Ostrów

Dominik Wołos, SP Łąka

III Kategoria PLASTYCZNY   KL. IV-VI – 
Nagrody
1. Klaudia Ruszel, SP Czarna

Krystian Hoszowski, SP nr 28 Rzeszów

2. Julia Bryk, SP Czarna Sędziszowska

3. Laura Płotnikiewicz, SP nr 2 Mielec

IV Kategoria – literacka
1. Julia Krasoń, ZS Budy Głogowskie

2. Joanna Skiba, SP Zagorzyce 

Marcin Witek, ZS nr 1 Stobierna

3. Andrzej Oleś, SP nr 2 Sędziszów Małopolski

Wojewódzki  konkurs   „OZE w mojej 
okolicy”
1. Dawid Mazur, SP Kawęczyn

2. Kinga Orzechowska, SP Kawęczyn

3. Izabela Przypek, SP Boreczek
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ak pięknie najmłodsi śpiewają pieśni 
patriotyczne mogliśmy się przekonać 

10 maja w sędziszowskim Domu Kultury 
podczas I Gminnego Festiwalu Piosenki 
Przedszkolnej. Impreza odbyła się pod ha-
słem „Polska w małym sercu przedszkolaka”  
i wzięły w niej udział wszystkie przedszkola 
działające w naszej gminie. Celem festiwa-
lu, które inicjatorem było Publiczne Przed-
szkole Nr 1 w Sędziszowie Małopolskim  
z Oddziałem Zamiejscowym w Wolicy Łu-
gowej, było uczczenie 100 rocznicy odzyska-
nia przez Polskę Niepodległości. 

J
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aj to czas, w którym uczniowie 
trzecich klas przystępują do egzami-

nu dojrzałości. Jednak wcześniej uroczyście 
żegnają się ze społecznością szkolną. Tak też 
było w tym roku w Liceum Ogólnokształ-
cącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie 
Małopolskim. Klasy maturalne wraz z ka-
drą kierowniczą szkoły, wychowawcami, 
nauczycielami, rodzicami, spotkały się w 
hali sportowej aby oficjalnie zakończyć rok 
szkolny 2017/2018. Spotkanie było okazją 
m.in. do podziękowań za 3 lata nauki oraz 
wręczenia świadectw z wyróżnieniem. W 
uroczystości wzięli udział zaproszeni go-
ście: dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i 
Sportu w Starostwie Powiatowym w Ropczy-
cach- Stanisław Skiba, burmistrz Sędziszo-
wa Małopolskiego- Bogusław Kmieć i prze-
wodniczący Rady Rodziców- Marek Pająk. 

Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna 
i Społeczna
Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna Pod-

działanie 6.4.1 Przedszkola

 
„Budowa przedszkola w Górze Ropczyckiej”
 
 Okres realizacji projektu: 2016 – 2018
 
Cel projektu: Zwiększona dostępność eduka-

cji przedszkolnej 

Zakres projektu:
- opracowanie dokumentacji technicznej 

i aplikacyjnej,

- prace rozbiórkowe i budowlane,

- wyposażenie pomieszczeń oraz sprzętu na 

plac zabaw.

 
Przedmiotem projektu była budowa nowego 

budynku przedszkola z placem zabaw w miej-

scowości Góra Ropczycka. W budynku znaj-

dują się 4 sale przeznaczone dla 3 oddziałów 

po 25 osób, 1 oddziału integracyjnego 20-oso-

bowego. Zakres prac obejmował: rozbiór-

kę dwóch budynków kubaturowych, prace 

M

ziemne, roboty budowlane, wykonanie insta-

lacji wodociągowej z rur polipropylenowych, 

instalacji kanalizacji sanitarnej z  rur PCV, 

instalacji grzewczej, gazowej, wentylacyjnej 

i elektrycznej, montażu źródeł energii odna-

wialnej tj. jednostek wentylacyjnych z rewer-

syjnymi pompami ciepła oraz instalacji foto-

woltaicznej,  zakup wyposażenia oraz mebli. 

Informacje o budynku:

- pow. użytkowa 919,12 m2,

- pow. zabudowy 1037,7 m2,

- kubatura 3943 m3.

 
Budżet:
Całkowita wartość projektu – 3 740 413,82 zł,

Dofinansowanie ze środków Europejskie-

go Funduszu Rozwoju Regionalnego – 

693 033,41 zł.

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w Ramach Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Fot. M.Idzik
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ydzień bibliotek jest to program 
promocji czytelnictwa i bibliotek or-

ganizowany co roku przez Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich w dniach 8-15 maja. 
Ma on na celu podkreślanie roli czytania  
i bibliotek w poprawie jakości życia, eduka-
cji oraz zwiększanie prestiżu zawodu biblio-
tekarza i zainteresowania książką. W tym 
roku była to już 15 edycja.

Tegoroczne hasło promujące Tydzień 

Bibliotek 2018 brzmiało (DO)WOLNOŚĆ 

CZYTANIA. Hasło nawiązywało także do 

100-lecia obchodów odzyskania przez Pol-

skę niepodległości - wszak czytanie nieprze-

rwanie było ważnym elementem zachowania 

tożsamości, historii, tradycji i kultury naro-

du. Biblioteka Publiczna wraz z filiami przy-

gotowała z tej okazji akcję w trakcie, której 

bibliotekarze zapoznawali dzieci ze zbiorami 

bibliotek: głównie książkami i czasopismami 

dla najmłodszych. Pełna oferta dostępna była 

na stronie biblioteki. 

Wartości patriotyczne w bibliotece – lekcje 
biblioteczne

Ponadto 11 maja w Bibliotece Publicz-

nej w Sędziszowie Małopolskim zorganizo-

waliśmy lekcję biblioteczną dla klasy IV ze 

Szkoły Podstawowej nr 3 w Sędziszowie Młp. 

Przeprowadziła ją pani Beata Krawiec, która 

jest specjalistą ds. promocji i reklamy Księ-

garni NOVA. Była to ciekawa lekcja historii 

o znanych Polakach, połączona z nauką o 

T

wartościach patriotycznych. Uczniowie mieli 

możliwość aktywnie uczestniczyć w lekcji, na 

którą prowadząca przywiozła broń ćwiczeb-

ną używaną w wojsku: karabiny kałasznikow 

(gumowe), hełmofony, maski gazowe, umun-

durowanie wojsk NATO, mundur podhalań-

ski. Lekcja przebiegała w duchu patriotycz-

nym, opowiadała o najwyższych wartościach 

narodu polskiego jakim są: niepodległość, 

odwaga, waleczność. Była prezentacja tabli-

czek przywiezionych z Iraku oraz prezentacja 

książek ze spotkań autorskich, m.in. Norman 

Davies, Jacek Pałkiewicz. Uczniowie bardzo 

chętnie przymierzali mundury i wojskowe 

nakrycia głowy, których w czasie misji w 

Iraku używali polscy żołnierze, a lekcji towa-

rzyszył entuzjazm, zainteresowanie i spore 

emocje. 

Cała lekcja zmierzała do zaakcentowania 

roli czytania i nauki w życiu każdego czło-

wieka. Przypomnienie historii starożytne-

go Babilonu, który setki lat p.n.e. stanowił 

centrum najwyżej rozwiniętej cywilizacji 

oraz jeden z  najważniejszych punktów han-

dlowych starożytności. Babilon był bogatym 

i pięknym miastem słynącym z pięknych wi-
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szących ogrodów -  jednego z  cudów świata. 

Tam krzyżowały się szlaki handlowe, a wraz 

z  nimi ogromne kapitały i  wspaniałe towa-

ry. Na pozór niezwyciężone miasto Babilon 

zostało zdobyte i z  biegiem czasu zamieniło 

się w  rumowisko. Zgodnie z  biblijną zapo-

wiedzią Babilon upadł nagle, w ciągu jednej 

nocy. Na przykładzie Babilonu i narodów, 

które obecnie zamieszkują tereny Iraku, daw-

niej starożytnego Babilonu, prowadząca spo-

tkanie Pani ukazała młodzieży najważniejsze 

wartości w życiu każdego człowieka, narodu i 

państwa, którymi są: przekazywane z pokole-

nia na pokolenie wartości patriotyczne, histo-

ria i kultura narodu.

Porównując historię Babilonu oraz hi-

storię Polski młodzież dowiedziała się jak 

ważnymi wartościami są: powszechna umie-

jętność czytania, wiedza, zdobywanie wy-

kształcenia, samodzielne myślenie i podej-

mowanie decyzji.

Pani Beata Krawiec tego samego dnia 

spotkała się jeszcze z młodzieżą w Bibliotece 

Publicznej w Górze Ropczyckiej. Uczestni-

czyli w niej uczniowie klas: IV, V, VI, VII z 

Zespołu Szkół w Górze Ropczyckiej.

Wystawa „Czar PRL u” – wspomnienie 
minionej epoki

W dniach 9 – 16 maja 2018 r.w Bibliotece 

Publicznej w Sędziszowie Młp. można było 

obejrzeć wystawę „Czar PRL u”, która została 

wypożyczona naszej bibliotece przez Gminne 

Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w 

Kamionce. 

Wystawa związana była z promocją książki 

lokalnej autorki Pani Aleksandry Bal „Drogi, 

ścieżki i  manowce”, której uroczysta prezenta-

cja odbyła się 15.04.2018 w Gminnym Centrum 

Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce. 

Na wieczór poetycki zaproszenie otrzymała 

również Biblioteka Publiczna w Sędziszowie 

Małopolskim, której autorka książki pani Alek-

sandra Bal jest wierną czytelniczką. Prezento-

wana książka już wkrótce do wypożyczenia. 

Urok wystawy, która przywołała wspo-

mnienia młodości oraz minionej epoki 

przyciągnął wielu mieszkańców Sędziszowa. 

Prezentowane eksponaty to zapomniane już 

niekiedy przedmioty codziennego użytku 

gospodarstwa domowego, a także czasopi-

sma, odbiorniki radiowe, adaptery, rzutniki, 

aparaty fotograficzne, monety, opakowania 

po czekoladach, stroje damskie oraz foto-

gramy przedstawiające historię oraz życie 

codzienne PRL-u. Na wystawę eksponaty 

udostępnili mieszkańcy: Kamionki, Ostrowa, 

Ropczyc oraz Gminna Biblioteka Publiczna w 

Ostrowie filia w Ociece. Oczarowani wystawą 

zwiedzający swoje spostrzeżenia i emocje po-

stanowili przekazać nam w kilku słowach na 

kartach papieru, m. in. autorka książki Pani 

Aleksandra Bal:

„Tak oto dążymy naprzód, kierując łodzie 

pod prąd, który nieustannie znosi nas w prze-

szłość” 

(S. Fitzgerald)

W Bibliotece Publicznej w Czarnej Sę-

dziszowskiej 7 maja odbyła się lekcja biblio-

teczna pt. ,,Droga książki od pisarza do bi-

bliotekarz”, w której uczestniczyły dwie grupy 

przedszkolaków tj. czterolatków i pięciolat-

ków z przedszkola w Czarnej. Lekcja była wy-

jątkowa, ponieważ odbyła się ona w plenerze 

obok biblioteki. Przedszkolaki poznawały 

bardzo skomplikowany proces powstawania 

książek. Natomiast w środę 9 maja odbyło się 

uroczyste wręczenie nagród laureatom kon-

kursu pt. „Wiosna, ach to Ty”.

W Bibliotece Publicznej w Kawęczynie 

uczniowie poznawali rodzaje katalogowania 

obowiązujące w Bibliotece Publicznej. W lek-

cji wzięli udział uczniowie klasy VII Szkoły 

Podstawowej w Kawęczynie Sędziszowskim.

Relacja: Telewizja Sędziszów Małopolski

tekst: J.Stec

zdjęcia: M.Idzik, J. Stec, M. Dziuba
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okazji obchodów 100-lecia odzyskania
niepodległości w Liceum Ogólno-

kształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędzi-
szowie Małopolskim dyrekcja zaplanowała 
różne spotkania związane z  postaciami hi-
storycznymi. 14 marca br. mieliśmy przy-
jemność wysłuchać świadectwa brata ma-
jora Józefa Batorego – Franciszka Batorego. 
Przybyły z Kolbuszowej pan Franciszek Ba-
tory przeprowadził trzy godzinne zajęcia z 
dwiema klasami każde. Ja byłam na jednym 
z nich. 

Niespodziewanym jego początkiem 

było pytanie o wiek pana Franciszka. Każdy 

z nas myślał, że  tak żywiołowy i energiczny 

mężczyzna może mieć co najwyżej 70 lat, 

więc ogromnym zaskoczeniem okazała się 

wiadomość, że w przyszłym roku będzie ob-

chodził swoje 90-te urodziny. Zażartował on 

Z uwierzyć w coś, co wtedy nazywano sądem. 

Opowiedział jak 26 maja 1945r. sam został 

wraz z rodziną aresztowany, bo NKWD nie 

mogło odnaleźć jego brata. Ale mimo wie-

lu trudnych chwil, jakie przeżył, jest dumny 

mogąc nam opowiedzieć o tych dziejach i 

żołnierzach wyklętych. Franciszek prosił by-

śmy o nich pamiętali. Dlaczego? Bo to ryce-

rze nowożytnych dziejów Polski, bo to Wy-

klęci − Niezłomni, którzy nie dali się złamać. 

Powtarzał, iż z dumą uważa się za jednego z 

nich. Wspomniał, że był w wojskowej służbie 

karnej. Trafił tam, już kilka lat po wojnie, w 

1953r., kiedy jego podwładny w mieleckiej 

szkole, członek PZPR doniósł władzom, że 

pan Franciszek jest z rodziny Józefa Batorego. 

Pan Franciszek podkreślał rolę Józefa 

Stalina w zagładzie wielkich polskich umy-

słów. „Wymordujcie elity, a stworzycie to cze-

Wojtyły - Jana Pawła II, arcybiskupa Ignacego 

Tokarczuka. 

Pod koniec spotkania opowiedział o 

procesie siedmiu odważnych żołnierzy wy-

klętych. Skazano na nim na wielokrotne kary 

śmierci: Łukasza Cieplińskiego, Józefa Bato-

rego, Karola Chmiela (z Zagorzyc), Adama 

Lazarowicza, Mieczysława Kawalca, Józefa 

Rzepkę, Franciszka Błażeja. Wyrok wykonano 

po 137 dniach pobytu w celi śmierci, na wzór 

katyński, strzałem w tył głowy. Ten mord 

sądowy był poprzedzony długim trzyletnim 

śledztwem. Oprawcy w nieludzki sposób 

znęcali się nad członkami IV Zarządu Głów-

nego WiN. Łukasz Ciepliński został tak zma-

sakrowany w więzieniu, że na przesłuchania 

przynoszono go na kocu, bo miał połamane 

ręce i nogi. Józefa Rzepkę katowano do utra-

ty zmysłów, Józef Batory miał prawie otwartą 

go pragniecie”, takimi właśnie słowami kiero-

wali się mordercy Polaków. Armia Czerwona 

pragnęła wszczepić myślenie komunistyczne 

do każdego umysłu. Rozpoczęty w 1941r. 

mord katyński, kontynuowali na rzeszowsz-

czyźnie. W 1944r. w Trzebusce pod Sokoło-

wem Małopolskim, NKWD więziło tych , 

którzy im się przeciwstawiali. Potem w pobli-

skiej Turzy w kompleksie leśnym mordowali 

akowców, którzy szli na pomoc powstaniu 

warszawskiemu. Oprawcy z NKWD tak sku-

tecznie maskowali swoje czyny, że na ponad 

600 zamordowanych dotychczas odnaleziono 

17 pochówków, w tym trzech żołnierzy AK 

zostało zidentyfikowanych. 

Pan Batory bardzo ciepło wspominał 

księdza zakonnego z Sędziszowa Małopol-

skiego, który wygłaszał w Turzy patriotyczne 

homilie. Był to O. Hieronim Warachim, kape-

lan AK we Lwowie, gorliwy duszpasterz, au-

tor wielu książek, świadek działalności Karola 

gruźlicę. W śledztwie w ten sposób próbowa-

no go zmusić do mówienia, że w mroźne zimy 

był wyprowadzany na dziedziniec więzienia i 

polewany wodą. Ta zamarzała na nim i tak 

był trzymany na mrozie. Niezłomni oddali 

swe życie za ojczyznę w czasie beznadziei. Do 

końca pozostali wierni przysiędze. 

Pan Franciszek opisał jeszcze treść 

grypsów Łukasza Cieplińskiego, które pisał 

do żony Jadwigi i 4-letniego synka Andrzej-

ka, a które z więzienia wyniósł jedyny ocalony 

z IV Zarządu Głównego WiN Ludwik Kubik. 

Szczególnie przesłanie z grypsu ostatniego za-

pamiętamy na całe życie. „Ginę za Boga i Oj-

czyznę! Wisiu! Wierzę, że Chrystus zwycięży! 

Polska niepodległość odzyska, pohańbiona 

godność ludzka zostanie przywrócona”. 

Sylwia Oleś,  

uczennica Liceum Ogólnokształcącego  

im. ks. Piotra Skargi  

w Sędziszowie Małopolskim

nawet, iż gdyby był rok starszy 

mógłby świętował swój jubile-

usz wraz z Polską. Dziękował 

wszystkim za to, że mógł się z 

nami spotkać, bo to dla niego 

ogromnie ważne. Na początku 

przekazał nam kilka anegdot o 

swoim życiu, młodości, studiach 

i rodzinie. Podkreślał jak wielką 

rolę miała dla niego literatura i 

wiele razy przypominał nam cy-

tat Zbigniewa Herberta (z „Pana 

Cogito”), który stanowił dla nie-

go imperatyw przybycia do nas. 

Wiele razy podkreślał, że jego 

pragnieniem jest uświadomie-

nie nam prawdy o wspaniałych 

żołnierzach wyklętych-niezłom-

nych, którzy urodzili się tak bli-

sko Sędziszowa Małopolskiego, 

spędzili tu swoje dzieciństwo, a 

potem targani potrzebą, by wal-

czyć o Ojczyznę, ruszyli do boju. 

Walczyli różnymi metodami: 

w czasie okupacji niemieckiej 

działali w Polskim Państwie Podziemnym, 

walczyli zbrojnie, od wkroczenia na te tereny 

Armii Czerwonej skupiali się na walce meto-

dami pokojowymi. Działali w Stowarzyszeniu 

Wolność i Niezawisłość, chociaż zdawali so-

bie sprawę jaką cenę będą musieli zapłacić. 

Pan Franciszek opowiadał m.in. o swo-

im bracie: rosłym, przystojnym studencie 

wydziału prawa Uniwersytetu Jagiellońskie-

go, który w obliczu okupacji niemieckiej po-

rzucił studia, by działać na rzecz wyzwolenia 

i niepodległości Ojczyzny. W IV Zarządzie 

Głównym WiN Józef Batory był odpowie-

dzialny za łączność zewnętrzną. Podkreślał, 

że jego aresztowanie, długie brutalne śledz-

two, a następnie pokazowy proces, miały 

charakter bezprawny. W czasie procesu w 

1950r. były łamane procedury sądowe. Pan 

Franciszek był obecny na sali sądowej i wspo-

minał, że gdyby tego wszystkiego nie widział 

i nie usłyszał osobiście, to trudno byłoby mu 



15Biuletyn S nr 4 (243) maj 2018

iędzyszkolny konkurs plastyczny
przebiegający pod hasłem „Plakat 

ilustrujący życie i działalność Ireny Sendle-
rowej” został rozstrzygnięty. 14 maja br. w 
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sę-
dziszowie Małopolskim wręczono nagrody 
uczniom, których prace zrobiły największe 
wrażenie na komisji oceniającej. Konkurs zo-
stał zorganizowany przez sędziszowski dom 
kultury i szkołę podstawową nr 2 im. Włady-
sława Węglowskiego. (fot. Monika Moskal)

M

Fot. M.Idzik
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kwietnia br. po raz kolejny w Szkole
Podstawowej nr 3 w Sędziszo-

wie Młp. odbył się gminny etap zawodów 
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa  
w Ruchu Drogowego. W turnieju wzięło 37 
uczniów z 8 szkół podstawowych i 2 gimna-
zja. Sędzią głównym był pan Robert Kania. 

Szkoły podstawowe indywidualne

1. Magdalena Grabowy SP 3 w Sędziszowie 

Młp.

2. Radosław Kielar SP 3 w Sędziszowie Młp.

3. Emilia Jędrysek SP 2 w Sędziszowie Młp.

Szkoły podstawowe drużynowo

1. SP 3 w Sędziszowie Młp.

2. SP 2 w Sędziszowie Młp.

3. SP w Będziemyślu

Gimnazja indywidualnie

1. Jakub Ortyl SP 2 w Sędziszowie Młp.

2. Izabela Ortyl SP 2 w Sędziszowie Młp.

3. Patrycja Kielar SP 2 w Sędziszowie Młp.

Gimnazja drużynowo

1. SP 2 w Sędziszowie Młp.

2. Gimnazjum w Zagorzycach

Natomiast 10 maja br. również w Szkole 

Podstawowej nr 3 w Sędziszowie Małopol-

skim odbył się powiatowy finał konkursu 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Celem 

przeprowadzanego cyklicznie konkursu jest 

podnoszenie świadomości na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szcze-

gólności dzieci i młodzieży szkolnej. Aby wy-

grać, należało wykazać się wiedzą i umiejęt-

nościami w kilku dziedzinach. 

Turniej składał się z czterech konkurencji:

• teoretycznego testu sprawdzającego wie-

dzę z zakresu ruchu drogowego,

• praktycznego sprawdzianu umiejętności 

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

• sprawdzianu umiejętności kierowania 

rowerem

• praktycznego stosowania zasad ruchu 

drogowego.

Najlepszym w klasyfikacji gimnazjów 

okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej 

nr 2 w Sędziszowie Małopolskim, a wśród 

szkół podstawowych wygrała Szkoła Pod-

stawowa nr 3 w Sędziszowie Małopolskim. 

Gratulacje i życzenia powodzenia w dalszych 

zmaganiach składał zwycięzcom m.in. Ko-

mendant Powiatowy Policji w Ropczycach 

podinsp. Wojciech Rak.

27
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rużyna siatkarzy PZL Sędziszów po 
wygranym turnieju, rozgrywanym  

w dniach 18-20 maja na hali przy sędziszow-
skim liceum, zapewniła sobie awans do II ligi 
piłki siatkowej mężczyzn.

Po spadku do III ligi drużyna w zmienio-

nym składzie i pod wodzą nowego trenera 

przystąpiła do rywalizacji z nadzieją na po-

wrót. Początek sezonu przebiegał ze zmien-

nym szczęściem, choć drużyna plasowała się 

w czołówce tabeli. Zmiana nastąpiła w run-

dzie rewanżowej, w której sędziszowski ze-

spół nie przegrał ani jednego spotkania, koń-

cząc rozgrywki na pierwszej pozycji. Była to 

znacząca zaliczka do fazy play-off rozgrywek,  

w której zespół przypieczętował swoją prze-

wagę zdobywając tytuł mistrza III Podkar-

packiej Ligii Piłki Siatkowej Mężczyzn. 

Zwycięstwo dało możliwość gry w tur-

niejach o awans do II ligi. Pierwszy, półfi-

nałowy turniej, odbył się w Staszowie gdzie 

podopieczni Tomasza Józefackiego pokonali 

drużyny ze: Staszowa, Nałęczowa i Piwnicz-

nej nie oddając ani jednego seta. Kolejny 

turniej, finałowy, odbył się w Sędziszowie, 

gdzie kibice siatkówki mogli oglądać zmaga-

nia swoich zawodników w rywalizacji z dru-

żynami z: Gietrzwałdu, Bierutowa i Czarn-

kowa. Zwycięstwa nad nimi (kolejno 3:2, 

3:0, 3:1) dały naszej drużynie upragniony 

awans. Dziękujemy trenerowi i zawodnikom 

i życzymy sukcesów w nowym sezonie.

D
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maja br. burmistrz Bogusław Kmieć
wręczył pierwsze w tym roku nagro-

dy dla sportowców z naszej gminy. Po 1500 
zł brutto otrzymali Joanna Zawadzka, teni-
sistka, oraz Paweł Pieprzak zawodnik sumo.

Joanna Zawadzka, zawodniczka ACT 

Sport Tarnów, mieszkająca w  Czarnej Sę-

dziszowskiej tenisistka w  lutym br. w  Byd-

goszczy zajęła pierwsze miejsce w  grze 

podwójnej kobiet w  Halowych Mistrzo-

stwach Polski Kobiet i  Mężczyzn w  Tenisie. 

Paweł Pieprzak ze Szkodnej, zawodnik UKS 

Syrena Wola Gnojnicka, zajął I  miejsce na 

Mistrzostwach Polski Seniorów w  Sumo 

w kat. do 77 kg (Krotoszyn) oraz II miejsce 

na Mistrzostwach Europy Seniorów w Sumo 

w kat. Do 70 kg w Plovdiv w Bułgarii.

17
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rzed naszymi oczami przemyka koń 
z jeźdźcem na grzbiecie. Na pytanie o 

kolor sierści rumaka i ubrania człowieka 
większość odpowiedzi wskazuje na umasz-
czenie konia. Czy to przejaw atawizmu, czy 
zwykły przypadek? Dlaczego Polacy bacz-
niejszą uwagę zwracają na zwierzęta niż na 
ludzi? Kiedyś cudzoziemcy mówili do na-
szych rodaków: „Nie byłbyś Polakiem, gdy-
byś nie lubił koni”. 

Dzisiaj, w dobie zachwytu motoryzacją, z 

trudem przyznajemy słuszność takiemu stwier-

dzeniu. Zanim tzw. cztery kółka opanowały 

świat, podstawowym środkiem lokomocji były 

konie użytkowane wierzchem lub w zaprzę-

gach. W dawniejszych czasach uważano je za 

miarę prestiżu społecznego. Chociaż w po-

przednim stuleciu powszechnie widywano je 

na chłopskich polach, właściwie „pod strzechy” 

trafiły dopiero w wieku XIX. Początkowo uży-

wane były do lżejszych prac polowych i trans-

portowych. Cięższe powierzano spokojnym i 

silnym wołom. W czasach pańszczyzny chłop-

skie zaprzęgi pracowały też na „pańskim”. Ongiś 

włościanin rzadko wydostawał się poza obręb 

swojej rodzinnej wsi, toteż konie do podróżo-

wania nie były mu tak potrzebne jak magnatowi 

czy szlachcicowi. Zwyczajowo szlachcic jeździł 

tzw. rzemiennym dyszlem, co rusz zbaczał z 

drogi i odwiedzał licznych znajomych. 

Szlacheckie konie z tamtych lat musiały 

zatem odznaczać się znakomitym zdrowiem i 

wytrwałością. Dodatkowo używane do polo-

wań przechodziły dobrą zaprawę – w ten spo-

sób w każdej chwili gotowe były wraz ze swoim 

panem udać się na wojnę. Wybitna uroda pol-

skich koni stanowiła dodatkowy ich atrybut. 

Od XVI w. uszlachetniane krwią orientalną łą-

czyły piękno z dzielnością. Walory te doceniali 

P

cudzoziemcy, zawsze chętni do dokonywania 

zakupów. Niegdyś funkcjonowało pojęcie rasy 

polskiej. Nasi poprzednicy tym mianem okre-

ślali konia o szlachetnej, harmonijnej sylwetce 

niezbyt wysokiego, z łabędzią szyją i niewielką 

głową. Nasze rumaki odznaczały się też dyna-

micznym, sprężynującym ruchem. Kiedy zna-

lazły się za granicą np. w orszakach poselskich, 

wzbudzały powszechny zachwyt i uznanie – są 

na to liczne dowody w literackich przekazach. 

Przy każdym dworze szlacheckim znajdowa-

ła się mniej lub bardziej liczna stadnina. W 

razie potrzeby dokonywano zakupów na tzw. 

końskich targach. Polski szlachcic, podobnie 

jak niegdyś średniowieczny rycerz, stawał do 

obrony Ojczyzny z własnym koniem i bronią, 

wraz ze służbą, a często z oddziałem żołnierzy. 

Udział w pospolitym ruszeniu wymagał stałej 

gotowości żołnierza i konia. Od najmłodszych 

lat szlacheccy synowie kształcili się w umiejęt-

nościach: jazdy konnej, fechtunku i strzelania. 

Odpowiednie wychowanie młodzieży męskiej 

było bardzo ważne, od niego zależał przyszły, 

pomyślny udział w walkach i równie szczęśliwy 

powrót do domu. 

Ogromne stada koni spotykano w latyfun-

diach magnackich, zwłaszcza na stepowych Kre-

sach. Koń zajmował naczelne miejsce w każdej 

szlacheckiej i magnackiej stajni. Uważany był za 

wiernego towarzysza człowieka. Literatura i ma-

larstwo podają wiele przykładów współdziałania 

konia z żołnierzem. Bywało, że na polu walki 

dzielny rumak osłaniał swoim ciałem leżącego, 

rannego pana. Wykradziony z zagrody potrafił 

do niego wrócić, pokonując znaczne odległości. 

Śmierć wiernego rumaka przyjmowana była czę-

sto ze szczerym żalem. Nieco inaczej traktowano 

psy, przeważnie gorzej niż konie. Dowodem jest 

chociażby zachowana frazeologia np. psia pogo-

da, pieski los. Zadaniem chłopskiego kundla było 

przede wszystkim pilnowanie zagrody i ostrze-

ganie przed intruzami. Na pastwisku zaganiał i 

ochraniał zwierzęta gospodarskie. Wyprawiał też 

radosne harce z dziećmi. W niektórych regionach 

psów używano do wróżb andrzejkowych i wigilij-

nych. Liczne gromady psów widywano przy pań-

skich dworach. Duże brytany towarzyszyły stró-

żom, a psy myśliwskie zabierano na polowania. 

Ulubioną rozrywką możnowładców były łowy 

z udziałem ogarów, chartów, wyżłów, jamników. 

Na co dzień przetrzymywano je w wygodnych 

psiarniach, ocieplanych i ogrzewanych w mroźne 

zimy. Konie i psy były ulubionym tematem, czę-

sto podejmowanym przez artystów zajmujących 

się malarstwem rodzajowym. Jako codzienność 

trafiały również na karty literackich utworów. 

Podczas spotkań towarzyskich możni najczęściej 

rozmawiali o ulubionych czworonogach.

Tekst i ilustracja : Maria Wilczok
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Msza Święta w intencji Ojczyzny, złożenie wieńców przed pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz tablicami  

przed ratuszem, a na koniec widowisko w wykonaniu Oddziału Kawalerii Ochotniczej  

w Barwach XX Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego i zabawa z zespołem muzycznym.  

Tak wyglądały tegoroczne obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.


