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Sukces naszych smaków

Wizyta w mieście partnerskim 
–  Żmerynce

Zbiornik wodny 
w Czarnej Sędziszowskiej

Złote Gody 2016



Piknik Rodzinny  
„Rodzina z Wyobraźnią 

Miłosierdzia”
Piknik odbył się 12 czerwca br. przy kościele parafialnym pw. Miłosierdzia 

Bożego w Sędziszowie Młp. przyciągnął setki rodzin, które korzystały z przygo-
towanych przez organizatorów atrakcji. Piknik Rodzinny zorganizowała parafia 

pw. Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Młp., Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
w Sędziszowie Młp., Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zakątek”, Rycerze Kolum-

ba, Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego, Zarząd Osiedla nr 1 w Sędziszowie 
Młp., Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” oraz Spół-

dzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa.  
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dniach 14-17 czerwca br. delegacja
samorządowa na czele z burmistrzem 

Sędziszowa Małopolskiego Bogusławem 
Kmieciem i przewodniczącym Rady Miejskiej 
Jerzym Kiebałą, przedstawicielką starostwa 
ropczycko-sędziszowskiego Dorotą Sędłak  
i radnym wojewódzkim Jackiem Magdoniem, 
odwiedziła miasto partnerskie Sędziszowa 
Małopolskiego Żmerynkę na Ukrainie. Pod-
czas wizyty podpisano memorandum o pogłę-
bieniu współpracy pomiędzy miastami. 

Wizyta była następstwem podpisanej 28 
lutego br., podczas uroczystej sesji sędziszowskiej 
Rady Miasta, umowy z pierwszym w historii Sę-
dziszowa Młp. miastem partnerskim. Z propozycją 
podpisania takiej umowy zwrócił się w paździer-
niku 2015 r. burmistrz Anatol Kusznir. Żmerynka 
jest miastem z głębokimi kresowymi tradycjami, 
jest to miejsce warte odwiedzenia, tak samo, jak po-
bliski Bar, Winnica, Brahiłów, Tulczyn i położone 
100 kilometrów na południe Kamieniec Podolski  
i Chocim. Żmerynka słynie z pięknego dworca ko-
lejowego, jest także miejscem urodzenia Jana Brze-
chwy, poety, autora bajek i wierszy dla dzieci. 

Podpisane podczas wizyty sędziszowskiej 
delegacji memorandum jest kontynuacją realizacji 
umowy, uściślające współpracę w różnych kierun-
kach. Obydwie strony zobowiązały się, że będą dą-
żyły do realizacji wspólnych projektów z funduszy 
Unii Europejskiej i będą też wspierać współpracę 

W

pomiędzy pozarządowymi organizacjami i stowa-
rzyszeniami. 

- Na miejscu zobaczyliśmy potencjał 
kulturowy Żmerynki, zaplecze oświatowe, a tak-
że miejscowe inwestycje. Na przełomie sierpnia 
i września br., w ramach wymiany kulturowej,  
w naszym mieście będzie gościł zespół „Żmeryń-
ski dixi-land”. Planowane są też wizyty tematyczne, 
które z pewnością przyczynią się do skutecznego 
realizowania podpisanego porozumienia – mówi 
burmistrz Bogusław Kmieć.

Wizyta w mieście partnerskim - Żmerynce
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Relikwie św. Brata Alberta 
w kaplicy DSP-u w Rudzie

Sukces naszych 
smaków

Dyskutowali jak promować gminę

czerwca br. w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła
II w Rudzie odbyła się uroczystość odpustowa ku czci św. Bra-

ta Alberta. W tym roku uroczystość była wyjątkowa, ponieważ do 
kaplicy zostały wprowadzone relikwie patrona ośrodka. DPS otrzy-
mał relikwie od sióstr Albertynek podczas majowej pielgrzym-
ki do Krakowa i Łagiewnik. Uroczystościom odpustowym prze-
wodniczył ks. biskup Kazimierz Górny, który podkreślił znaczenie 
nawet prostych gestów miłosierdzia w stosunku do drugiego człowieka. 

niedzielę 12 czerwca br. odbyły się
Targi Żywności Tradycyjnej X Fe-

stiwalu Podkarpackich Smaków w Gór-
nie, które zakończyły się sukcesem dla 
reprezentantów naszej gminy w konkursie 
„Produkt pretendujący do miana produktu 
tradycyjnego”. Stowarzyszenie Gospodyń 
Wiejskich Szkodnianki zdobyło pierwsze 
miejsce w kategorii „Wyroby piekarskie” za 
chleb na zakwasie z denka, a wyróżnienia 
otrzymało Stowarzyszenie Koła Gospodyń 
Wiejskich z Wolicy Piaskowej za opłatki 
wigilijne oraz Maria Ochał z Koła Gospo-
dyń Wiejskich z Zagorzyc Górnych za ma-
sło z kurdoniem.

Kategoria I „Sery i inne produkty mlecz-
ne”

1. miejsce Lucyna Cwynar za kozi ser  
sałatkowy,

Wyróżnienie Jolanta Augustyn za ser kozi  
z suszonymi pomidorami bazylią i czosnkiem 
niedźwiedzim.

Kategoria II „Mięso świeże oraz produkty 
mięsne”

czerwca br. w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Sędziszowie Młp. 

po raz drugi spotkała się Społeczna Rada 
Konsultacyjna działająca przy Burmistrzu 
Sędziszowa Młp. Tym razem tematem spo-
tkania była promocja gminy, ze szczególnym 
uwzględnieniem terenów inwestycyjnych 
oraz sposobami przyciągnięcia do Sędziszo-
wa i okolic inwestorów.

Społeczna Rada Konsultacyjna została 
powołana przez burmistrza Bogusław Kmie-
cia w tym roku i pierwszy raz spotkała się  
1 lutego. Wówczas wybrano przewodniczą-
cego, którym został Marek Bujny, wiceprezes 
Ultratechu, a wiceprzewodniczącym Marek 
Krystek, architekt. Wsparcie osób z różnych 
dziedzin życia społecznego: przemysłowców, 
ludzi kultury i sportu, jest ważną częścią stra-
tegii rozwoju miasta i gminy Sędziszów Młp.  
W tym celu właśnie burmistrz Bogusław Kmieć 
powołał Radę. Chodzi o to by gmina była coraz 
bardziej przyjazna dla mieszkańców i coraz bar-
dziej atrakcyjna dla inwestorów oraz osób, które 
chciałyby tu w przyszłości zamieszkać. 

16

W

10 Podczas drugiego spotkania rozmawiano 
na temat strategii rozwoju gminy i miasta. Po-
ruszano wiele ważnych dla lokalnej społeczno-
ści kwestii, m.in. miejsca pracy, szkolnictwo, 
budownictwo wielorodzinne. Szukano też spo-
sobów na zwiększenie potencjału dla potencjal-
nych inwestorów. Marek Bujny podkreślał, że 
należy działać w wielu obszarach. Trzeba zarów-

1. miejsce Stowarzyszenie Gospodyń Wiej-
skich z Trzebowniska za pierś z kaczki.

Wyróżnienie Stanisława Smalisz z Pysznicy 
za szynkę dworską.

Kategoria III „Produkty rybołówstwa”
1. miejsce Gospodarstwo Rolne Danie-

la Smolenia z Królika Polskiego za karpia  
w szuwarkach,

Wyróżnienie Mariola Kloc za rybę pod pie-
rzynką.

Kategoria IV „Nasiona, orzechy, zboża, 
warzywa i owoce”

1 miejsce Wrota Karpat Wschodnich za ga-
laretkę z czarnej porzeczki,

Wyróżnienie Danuta Fonfara za dżem  
z szarej renety.

Kategoria V „Wyroby piekarskie”
1. miejsce Stowarzyszenie Gospodyń 

Wiejskich Szkodnianki za chleb na zakwasie  
z denka,

Wyróżnienie Kazimiera Zawadzka z Maty-
sówki za szczodroki z masłem.

Kategoria VI „Oleje i tłuszcze”
1. miejsce Naturalnie dla Ciebie Edyta Ki-

sielewicz za olej z dyni,
Wyróżnienie Maria Ochał za masło z kur-

doniem.

Kategoria VII „Miody”
1. miejsce Szot Maria za miód z mleczu
Wyróżnienie Pasieka Pszczelarska z Ko-

ziarni za miód nawłociowy.

Kategoria VIII „Gotowe dania i potrawy”
1. miejsce KGW Horyniec-Zdrój za lebo-

dziankę z zacierką,
Wyróżnienie Danuta Polit z Jasionki za go-

łąbki ziemniaczane.

Kategoria IX „Napoje alkoholowe i bezal-
koholowe”

1. miejsce Gospodarstwo Agroturystyczne 
nad Sanem za nalewkę z tarniny,

Wyróżnienie Koło Emerytów i Rencistów 
za nalewkę z kwiatu bzu.

Kategoria X „Inne produkty”
1. miejsce Anna Sewierniak z Lubeni za 

tort fasolowy,
Wyróżnienia Stowarzyszenie Koła Gospo-

dyń Wiejskich z Wolicy Piaskowej za opłatki 
wigilijne.

no stworzyć warunki dla przyszłych inwestycji  
i skuteczne zachęcić przemysłowców do lo-
kowania tu swoich biznesów. Ale też stworzyć 
warunki mieszkaniowe zarówno dla osób, 
które tutaj lokowałyby tu swoje inwestycje, jak 
i ich pracowników. Równie ważne jest zapew-
nienie dobrej bazy oświatowej, zdrowotnej,  
a także zapewnienie im atrakcyjnych sposobów 
spędzania czasu wolnego poprzez rozbudowa-
nie bazy sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej.
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Czytanie przed 
Ratuszem

Młodzież z Bielfeld w Sędziszowie

I Gminne Manewry Orląt 

ragment „Nocy i dni” Marii Dąbrowskiej
opisujący Józefa Tolibowskiego zrywa-

jącego nenufary dla Barbary Ostrzeńskiej 
odczytał burmistrz Sędziszowa Małopol-
skiego Bogusław Kmieć w ramach ogólno-
polskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam” 
10 czerwca br. Do udziału w akcji zaprosi-
li go uczniowie sędziszowskiego Liceum 
Ogólnokształcącego, którzy przed sędzi-
szowski Ratusz przyszli z transparentami 
propagującymi czytanie.

10 czerwca 2016 r. o godz. 10 uczniowie  
z całej Polski zebrali się w swoich szkołach i czyta-
li książki. W ten sposób chcieli ustanowić rekord 
czytania w jednym momencie. Jedna z klas sędzi-

czerwca br. sędziszowski Ratusz
odwiedziła młodzieży ze szkoły 

średniej Hans-Ehrenberg-Schule w Bielefeld 
(RFN) oraz uczniowie Liceum Ogólnokształ-
cącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie 
Młp. Młodzież z Niemiec przyjechała do na-
szego miasta w ramach wymiany międzyna-
rodowej, która jest możliwa dzięki pomocy 
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Ratusz odwiedzili niemieccy ucznio-
wie wraz ze swoimi opiekunami, u których 
mieszkali w trakcie wymiany trwającej od 11 
do 18 czerwca. Młodzież wysłuchała krótkiej 
historii Sędziszowa Małopolskiego, zwiedziała 
również podziemia sędziszowskiego Ratusza. 
Na pamiątkę wizyty w naszym mieście ucznio-
wie i ich opiekunowie otrzymali koszulki  
z logo i hasłem promującym Sędziszów Młp. 

W kolejnych dniach wymiany zapla-
nowano też pobyt w Krakowie, zwiedzanie 
Muzeum w Oświęcimiu, Muzeum Fabry-
ki Oskara Schindlera oraz Starego Miasta.  
W październiku br. planowana jest rewizyta 
polskich uczniów w Niemczech.

czerwca br. w Cierpiszu odbyły się I Gminne Manewry Orląt. 44 uczniów szkół podstawowych: SP nr 3 w Sędziszowie Młp., Wolicy
Piaskowej oraz Klęczan, ćwiczyli musztrę, pierwszą pomoc, strzelanie oraz rzut granatem. Zajęcia prowadzili Strzelcy z JS 2051  

w Sędziszowie Małopolskim. 

F
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szowskiego liceum do udziału w akcji zaprosiła 
burmistrza Bogusława Kmiecia, który przed Ra-
tuszem odczytał fragment „Nocy i dni”. Burmistrz 
podkreślał, że ma nadzieję, że takie akcje i udział 

w nich młodych ludzi, będzie doskonałą promocją 
czytania i książek zarówno wśród młodzieży, jak 
i starszych. Po spotkaniu młodzież zorganizowała 
piknik z książką na plantach przed Ratuszem.
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Nowy gminny prezes OSP

Podziękowania dla druha Eugeniusza Alberskiego

maja br. w Domu Ludowym w Krzy-
wej odbył się XI Zjazd Zarządu 

Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych, w trakcie którego delegaci 
wszystkich gminnych jednostek OSP wybra-
li nowy zarząd. Nowym prezesem gminnym 
został Dominik Lorenc, prezes OSP Będzie-
myśl. 

Wśród zaproszonych na zjazd gości 
znaleźli się Zbigniew Chmielowiec, poseł na 
Sejm i  wiceprzewodniczący Poselskiego Ze-
społu Strażaków, Władysław Tabasz, prezes 
zarządu powiatowego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych, Eugeniusz Alberski, pre-
zes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych, ks. Edward 
Brzana, proboszcz parafii w  Czarnej Sędzi-

Za 38 lat służby jako prezes zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej dziękował 
burmistrz Bogusław Kmieć druhowi Eugeniuszowi Alberskiemu. 

Podczas ostatniego zjazdu delegatów gminnych jednostek OSP nowym prezesem został wybrany Dominik Lorenc. W ten sposób zakończy-
ła się 38-letnia kadencja Eugeniusza Alberskiego, który pozostał jednak w zarządzie jako wiceprezes, i nadal jest prezesem OSP Sędziszów Młp.

Z tej okazji burmistrz Sędziszowa Małopolskiego spotkał się z druhem i podziękował mu za służbę i wręczył okolicznościowy grawerton.  
W trakcie spotkania burmistrz Kmieć na jego ręce, jako prezesa OSP Sędziszów Młp., złożył deklaracje wstąpienia do Ochotniczej Straży Pożarnej.

29 szowskiej, Bogusław Kmieć, 
burmistrz Sędziszowa Młp., 
Jerzy Kiebała, przewodniczą-
cy Rady Miejskiej.

Podczas spotkania pod-
sumowano pięcioletnią ka-
dencję i wybrano nowy zarząd. 
W trakcie dyskusji wskazywa-
no na problemy, z  jakimi bo-
rykają się gminne jednostki 
OSP, mówiono o potrzebie za-
interesowania młodzieży służ-
bą w  straży. Podkreślano też 
istotę inwestycji w wyposaże-
nie jednostek OSP. Zaproszeni 
goście dziękowali druhom za 
ich służbę, a  poseł Zbigniew 

Chmielowiec mówił o możliwościach dofinansowań OSP i pla-
nach rządu dotyczących działalności straży.

Nowy skład zarządu oddziału:
Prezes – Dominik Lorenc
Wiceprezes – Andrzej Świerad
Wiceprezes – Eugeniusz Alberski
Wiceprezes – Franciszek Bochnak
Komendant gminny – Józef Majka
Sekretarz – Marcin Cieślik
Skarbnik – Henryk Zając
Członkowie prezydium zarządu: Wojciech Bochnak, Ryszard 

Przypek, Marek Walczyk.
Delegaci na zjazd powiatowy/przedstawiciele do zarządu powia-
towego:
Dominik Lorenc, Józef Majka, Franciszek Bochnak, Stanisław Świder.
Delegaci na zjazd powiatowy: Marek Walczyk, Mieczysław Świder.
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10-lecie parafii w Zagorzycach Dolnych

Rozmawiali o niepełnosprawności

czerwca br. w kościele parafialnym
pw. Niepokalanego Serca NMP w Zago-

rzycach Dolnych zabiło serce naszej gminy. 
Jego Ekscelencja ks. biskup Jan Wątroba, ks. 
Krzysztof Gac, dziekan dekanatu sędziszow-
skiego, rodziny kombatantów, parlamenta-
rzyści, władze samorządowe, dyrekcje szkół, 
strzelcy, parafianie uczestniczyli w obchodach 
jubileuszu 10-lecia parafii Zagorzyce Dolne. 

czerwca br. w Sędziszowie Młp. odbyła
się Międzynarodowa Konferencja 

„Porozmawiajmy o niepełnosprawności”, 
której organizatorem był Zarząd Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośle-
dzeniem Umysłowym Koło w Sędziszowie 
Młp. oraz dyrekcja Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach. 
Przy tej okazji obchodzono jubileusz 32 lat 
działalności Stowarzyszenia. Uroczystości 
rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele far-
nym, której przewodniczył ks. biskup Kazi-
mierz Górny. Po Eucharystii biskup Górny 
poświęcił nowy obraz umiejscowiony przy 
ołtarzu głównym i przedstawiający Chrzest 
Polski, a następnie dokonał poświęcenia 
mieszkania treningowego PSOUU przy ul. 
Kościuszki 20. Drugą częścią uroczystości 
była konferencja w Centrum Szkoleniowo-
-Konferencyjnym „Pod Platanem”, w trakcie 
której przedstawiono historię powstania sę-
dziszowskiego koła PSOUU, a także wysłu-
chano prelegentów.

4
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Pomimo, że ks. bp. Kazimierz Górny erygo-
wał parafię Zagorzyce Dolne 27 sierpnia 2006 
roku, to ze względu na odpust parafialny przy-
padający we  wspomnienie Niepokalanego Ser-
ca NMP, w sobotę po zakończeniu oktawy Bo-
żego Ciała uroczystości odbyły się w czerwcu.

Główne uroczystości rozpoczęły się wpro-
wadzeniem do kościoła parafialnego relikwii św. 
Rafała Józefa Kalinowskiego, zesłańca na Sybir. 

Parafianie, księża witali dostojnego gościa- ks. 
bpa. Jana Wątrobę, senator RP Zdzisław Pupa 
odczytał list gratulacyjny od prezydenta RP 
Andrzeja Dudy, w którym gratulował parafia-
nom owocnie przepracowanych lat, dziękował 
też za zaproszenie do Zagorzyc, z którego nie 
mógł skorzystać, ponieważ w tym dniu przeby-
wał w Rzymie. Wiele ciepłych słów padło pod 
adresem ks. biskupa Kazimierza Górnego oraz 
pod adresem śp. Wojciecha Totona - ofiarodaw-
cy historycznej Ochronki, tego który przywiózł 
do Zagorzyc obraz Niepokalanego Serca NMP 
oraz cudowny dzwonek. 

Ksiądz biskup poświęcił polichromię Trój-
cy Świętej namalowanej na sklepieniu prezbi-
terium i przewodniczył koncelebrze głównej 
odpustowej Mszy Św. Wszystkich zgromadzo-
nych urzekło kazanie duszpasterza Diecezji 
Rzeszowskiej. W prostych, trafiających do serca 
słowach mówił o ludziach, o wartościach panu-
jących w ziemi zagorzyckiej. 

Po Eucharystii i uroczystej procesji nastą-
piła część poświęcona żołnierzom Armii Kra-
jowej, zesłańcom na nieludzką ziemię Związku 
Radzieckiego. Monument ich pamięci odsłonili 
pan Ryszard Mazek, syn Franciszka Mazka ps. 
„Krogulec”, brat Ireny Drabik z domu Mazek 
uwiecznionych na tablicy, i pani Drabik - ku-
zynka naszych bohaterów. Poświęcenia tablicy 
dokonał ks. bp. Jan Wątroba. Następnie przed-
stawiciele władz samorządowych oraz parla-
mentarzyści złożyli wieńce.

Wszystkim uczestnikom uroczystości wrę-
czano jednodniówkę „Zagorzyce 44. Biuletyn 
Informacyjny” poświęcony walczącym o wolną 
Polskę rodakom z Zagorzyc, oraz piękne kartki 
pocztowe poświęcone kościołowi parafialnemu 
w Zagorzycach Dolnych.                       

Jan Flisak
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Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego

W gminie Sędziszów Młp. zrealizowano  
projekty unijne za ponad 650 mln zł

Rodzinnie w Kawęczynie

B

G

R

urmistrz Sędziszowa Małopolskiego
podpisał z dyrektorem Narodowe-

go Centrum Kultury, reprezentującym 
MKiDN, umowę o dofinansowanie na 
„Opracowanie dokumentacji przebudowy  
i modernizacji Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Sędziszowie Małopolskim” w ra-
mach programu Rozwój Infrastruktury Kul-
tury/Infrastruktura domów kultury. 
Dokumentacja, która będzie podstawą do 

przeprowadzenia generalnego remontu 
wnętrz budynku  dofinansowana zostanie ze 
środków Ministerstwa Kultury i  Dziedzic-
twa Narodowego w  kwocie 86  000 zł. Cał-

mina Sędziszów Małopolski znalazła
się w pierwszej setce miast i gmin  

o najwyższej całkowitej wartości podpisa-
nych umów o dofinansowanie ze środków 
z mijającej perspektywy. Tak wynika z da-
nych dostępnych w Banku Danych Lokal-
nych Głównego Urzędu Statystycznego. Na 
2478 gmin z zestawienia, Sędziszów Mało-
polski znalazł się na miejscu 86. z kwotą 
653 673 916,09 zł wartości dofinansowań. 

odzina jest ważna w życiu każdego
z nas. Należy do pierwszego środowi-

ska dającego dziecku możliwości wszech-
stronnego rozwoju, wprowadza w świat 
wartości i norm społecznych. Wspólne prze-
bywanie jej członków wpływa korzystnie na 
rozwój osobowości młodego człowieka.

Mając to na uwadze w Szkole Podstawo-
wej im. Marii Konopnickiej w Kawęczynie od 
wielu lat organizowany jest Dzień Rodziny. 15 
czerwca br. najmłodsi uczniowie przygotowa-
ni do występu przez swoje panie wychowaw-
czynie: Małgorzatę Buraś, Elżbietę Cholewę, 
Dorotę Czaję, Elżbietę Wątrobę zaprezen-
towali talenty artystyczne swoim rodzicom 
zgromadzonym na sali. Dzieci recytowały 
wiersze, śpiewały piosenki o mamie i tacie, 
a także wystąpiły w inscenizacji pt. „Zielony 
Kapturek”. Nasi wychowankowie wręczyli 
też własnoręcznie wykonane upominki. Na 
zakończenie uroczystości zarówno na młod-

kowity koszt dokumentacji, opracowywanej 
przez firmę Elżbieta Kierska – Łukaszewska 

Architektów Grupa z siedzibą w Krakowie, 
wynosi 184 500 zł.

Dane dotyczą podpisanych umów 
o dofinansowanie projektów unijnych na 
dzień 1 grudnia 2015 r., przy uwzględ-
nieniu kosztów niekwalifikowalnych. 
Chodzi o  fundusze ze środków UE   na 
lata 2007-2013 dostępnych w  ramach 
programów operacyjnych: Infrastruktu-
ra i Środowisko, Innowacyjna Gospodar-
ka, Kapitał Ludzki, Pomoc Techniczna, 
Rozwój Polski Wschodniej oraz poszcze-

gólnych Regionalnych Programów Ope-
racyjnych.

Informacje te pochodzą z  Krajowego 
Systemu Informatycznego odnoszą się do 
projektów przeprowadzonych na terenie 
danej jednostki terytorialnej. Jednak nie 
dotyczą wyłącznie projektów realizowa-
nych przez jednostki samorządu terytorial-
nego.

Źródło: http://samorzad.pap.pl/

szych, jak i starszych czekał słodki poczęstu-
nek. W miłej atmosferze, wśród uśmiechu 
dzieci i dorosłych czas szybko minął. Piękne, 

wzruszające chwile zostaną na długo w pa-
mięci uczestników Dnia Rodziny. 

Kochani Rodzice, życzymy Wam jesz-
cze raz pociechy z Waszych dzieci i serdecz-
nie dziękujemy za obecność.   Anna Płocicka
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Złote Gody 2016
czerwca br. w sali bankietowej 
„Sędzisz”w Sędziszowie Młp. bur-

mistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogu-
sław Kmieć w imieniu Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej 26 parom w gminy 
Sędziszów Małopolski wręczył „Meda-
le za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. 

W tym roku po raz pierwszy uroczy-
stości rozpoczęły się Mszą Św. odprawioną 
przez ks. dziekana Krzysztofa Gaca w ko-
ściele parafialnym pw. Miłosierdzia Boże-
go, w trakcie której Jubilaci odnowili przy-
sięgę małżeńską. W uroczystości wzięli 
udział także Wiesław Wojdon, zastępca 
burmistrza Sędziszowa Młp., Jerzy Kieba-
ła, przewodniczący Rady Miejskiej, Berna-
deta Frysztak, wicestarosta, Agnieszka Saj, 
kierownik USC w Sędziszowie Młp., Mag-
dalena Idzik, zastępca kierownika USC, 
oraz Dariusz Kaznecki, dyrektor wydziału 
organizacyjnego i promocji Starostwa Po-
wiatowego.

W części artystycznej wystąpił zespół 
„Blues”, a do tańca przygrywała „Paka Sę-
dzisza’. 

Złote gody obchodzili:
1. Barciński Władysław i Teresa z Sędziszowa Młp.,
2. Białek Andrzej i Teresa z Sędziszowa Młp., 
3. Biedroń Edward i Ludwika z Sędziszowa Młp.,

22

4. Charchut Stanisław i Maria z Zagorzyc,
5. Ciepielowski Adam i Lidia z Sędziszowa Młp.,
6. Dachowski Zdzisław i Stefania z Kawęczyna Sędziszowskiego, 
7. Drozd Edward i Rafaela z Sędziszowa Młp.,
8. Drozd Józef i Bronisława z Zagorzyc,
9. Fortuna Wincenty i Leonia z Sędziszowa Młp.,
10. Głodek Tadeusz i Zofia z Sędziszowa Młp.,
11. Jagoda Stanisław i Zofia z Sędziszowa Młp.,
12. Kopeć Zdzisław i Janina z Wolicy Piaskowej,
13. Koza Józef i Helena z Sędziszowa Młp., 
14. Kozek Edward i Maria z Zagorzyc,
15. Kubik Kazimierz i Cecylia ze Szkodnej, 
16. Kujda Tadeusz i Helena z Zagorzyc, 
17. Marchlik Czesław i Elżbieta, z Sędziszowa Młp.
18. Oleś Franciszek i Cecylia, z Borku Wielkiego,
19. Pękala Stanisław i Bronisława z Sędziszowa Młp.,
20. Przybek Józef i Antonina z Sędziszowa Młp.,
21. Przydział Eugeniusz i Wiktoria z Wolicy Piaskowej, 
22. Rataj Stanisław i Janina z Sędziszowa Młp.,
23. Sołtys Józef i Michalina z Borku Wielkiego,
24. Świniuch Franciszek i Zofia z Boreczku,
25. Wojdon Marian i Maria z Klęczan,
26. Żurek Piotr i Krystyna z Wolicy Ługowej.
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XX  Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.
24maja  2016 r. odbyła się XX  Sesja

Rady Miejskiej w Sędziszowie Mało-
polskim, w trakcie której radni podjęli na-
stępujące uchwały:

1. Uchwała w sprawie w sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej dla Powiatu Rop-
czycko-Sędziszowskiego, na mocy której 
postanowiono udzielić pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej w kwocie 200.000 
zł dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego 
w Ropczycach z przeznaczeniem na dofinan-
sowanie budowy chodników przy drogach 
powiatowych na terenie Gminy Sędziszów 
Małopolski.

2. Uchwała w sprawie udzielenia pomo-
cy finansowej dla Samorządu Województwa 
Podkarpackiego, na mocy której postano-
wiono się udzielić pomocy finansowej w for-
mie dotacji celowej w kwocie 50.000 zł dla 
Samorządu Województwa Podkarpackiego 
na „Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 987 
Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski polega-
jącą na budowie chodnika dla pieszych w km 
13+788 do km 13+940 strona lewa w miej-
scowości Czarna Sędziszowska”.

3. Uchwała w sprawie udzielenia pomo-
cy finansowej dla Samorządu Województwa 
Podkarpackiego, na mocy której postanowio-
no udzielić z budżetu Gminy Sędziszów Ma-
łopolski w 2016 roku pomocy rzeczowej dla 
Samorządu Województwa Podkarpackiego  
w kwocie 3.678 zł w formie aktualizacji doku-
mentacji dla zadań: 

1) „Budowa chodnika wraz z przebudową 
drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa – Sę-
dziszów Małopolski w m. Kawęczyn, Wolica 
Ługowa w km 19+227 – 19+590, 

2) „Budowa chodnika wraz z przebudową 
drogi wojewódzkiej nr 987 w km 20+660 – 
20+752 ul. Grunwaldzka w Sędziszowie Ma-
łopolskim”, 

3) „Budowa chodnika wraz z przebudową 
drogi wojewódzkiej nr 987 w km 20+752 – 
20+795 ul. Grunwaldzka w Sędziszowie Ma-
łopolskim”.

4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na 
rok 2016 nr XIV/140/15 z dnia 30 grudnia 
2015 r. 

5. Uchwała w sprawie określenia zasad  
i trybu postępowania o udzielenie dotacji  
z budżetu Gminy Sędziszów Małopolski na 
prace konserwatorskie, restauratorskie i ro-
boty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków z terenu Gminy Sędziszów 
Małopolski. Na jej mocy określa się szczegó-
łowe warunki i tryb udzielania dotacji celo-
wej na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane, zwane dalej „pracami”, 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków; 
tryb postępowania z wnioskiem o udzielenie 
dotacji celowej oraz rodzaj dokumentów nie-
zbędnych do rozpatrzenia wniosku o dotację. 
Postanowiono również, że z budżetu Gminy 
Sędziszów Małopolski mogą być udzielane 
dotacje celowe na sfinansowanie prac lub 
robót budowlanych przy zabytku ruchomym 

lub nieruchomym, jeżeli zabytek ten łącznie 
spełnia następujące kryteria: znajduje się na 
stałe na obszarze Gminy Sędziszów Małopol-
ski; jest dostępny publicznie i beneficjent zo-
bowiązuje się do jego udostępniania publicz-
nego; posiada istotne znaczenie historyczne, 
artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców 
Gminy Sędziszów Małopolski;  jest wpisany 
do rejestru zabytków. Ponadto o dotację może 
się ubiegać każdy podmiot będący właścicie-
lem, a także podmiot, który do tego zabytku 
posiada tytuł prawny wynikający z użytko-
wania wieczystego, ograniczonego prawa 
rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku 
zobowiązaniowego z uwzględnieniem zapi-
su § 2 ust. 1, zwany dalej wnioskodawcą, za 
wyjątkiem podmiotów prowadzących dzia-
łalność gospodarczą. 2. Dotacja może być 
udzielona na sfinansowanie prac lub robót 
budowlanych przy zabytku, które wniosko-
dawca zamierza wykonać w roku  udzielenia 
dotacji. 3. Na zasadach określonych w niniej-
szej uchwale wnioskodawca może równocze-
śnie wystąpić z kilkoma wnioskami o dotacje 
do prac lub robót budowlanych przy więcej 
niż jednym zabytku. 4. W przypadku gdy be-
neficjent na prace lub roboty budowlane przy 
zabytku otrzymuje również inne środki pu-
bliczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu 
Gminy Sędziszów Małopolski wraz z kwota-
mi przyznanych na ten cel innych środków 
publicznych nie może przekraczać 100% na-
kładów koniecznych na wykonanie tych prac 
lub robót.

6. Uchwała w sprawie wyrażenia woli 
przystąpienia Gminy Sędziszów Małopolski 
w charakterze partnera do realizacji projektu 
w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edu-
kacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 
– poprawa jakości kształcenia ogólnego, któ-
rego liderem będzie Podkarpackie Centrum 
Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

7. Uchwała w sprawie w sprawie za-
twierdzenia diagnozy dotyczącej potrzeb 
edukacyjnych szkół w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Prio-
rytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji 
w regionie, Działanie 9.2 – poprawa jakości 
kształcenia ogólnego.

8. Uchwała w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Nr 1/2014 w miejscowości Czarna 
Sędziszowska.

9. Uchwała w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Nr 2/2014 w miejscowości Czarna 
Sędziszowska.

10.  Uchwała w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Nr 3/2014 w miejscowości Czarna 
Sędziszowska.

11. Uchwała w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Nr 4/2014 w miejscowości Boreczek.

12. Uchwała w sprawie określenia przy-
stanków komunikacyjnych na terenie Gmi-
ny Sędziszów Młp., warunków i zasad ko-
rzystania z nich, na mocy której określono 
przystanki komunikacyjne na terenie Gminy 
Sędziszów Młp., dla których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Sędziszów Młp., 
zwane dalej przystankami komunikacyjnymi, 
a także wykaz przystanków komunikacyj-
nych.

13. Uchwała w sprawie przyjęcia zmian  
w „Soleckiej Strategii Rozwoju Wsi Góra 
Ropczycka” opracowanej w ramach Pod-
karpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 
2011-2016. 

W trakcie sesji radni nie podjęli uchwał:
1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe-
go odprowadzania ścieków. 

Taryfa I – zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
z sieci wodociągowej zasilanej przez SUW Sę-
dziszów Młp. ul. Głowackiego: 

Grupa taryfowa I/1 – gospodarstwa do-
mowe: 

cena netto za 1 m3 wody - 3,35 zł 
cena brutto za 1m3 wody - 3,62 zł 
Grupa taryfowa I/2 – odbiorcy pozostali: 
cena netto za 1m3 wody - 4,85 zł 
cena brutto za 1m3 wody - 5,24 zł 
Stawka opłaty abonamentowej netto – 

4,00 zł/m-c 
Stawka opłaty abonamentowej brutto – 

4,32 zł/m-c 
Taryfa II – zbiorowe odprowadzanie ście-

ków do kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni 
ścieków w Sędziszowie Młp. ul. Borkowska: 

Grupa taryfowa II/1 – gospodarstwa do-
mowe: 

cena netto za 1m3 ścieków - 4,17 zł 
cena brutto za 1m3 ścieków - 4,50 zł 
Grupa taryfowa II/2 – odbiorcy pozostali: 
cena netto za 1m3 ścieków - 6,53 zł 
cena brutto za 1m3 ścieków - 7,05 zł 
Stawka opłaty abonamentowej netto – 

4,00 zł/m-c 
Stawka opłaty abonamentowej brutto – 

4,32 zł/m-c
2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

z sieci wodociągowej zasilanej z hydroforni 
przy ul. Fabrycznej w Sędziszowie Młp.: 

Taryfa I – zbiorowe zaopatrzenie w wodę  
z sieci wodociągowej 

Grupa taryfowa I/1 – gospodarstwa do-
mowe: 

cena netto za 1m3 wody - 3,30 zł 
cena brutto 1m3 wody - 3,56 zł 
Grupa taryfowa I/2 – pozostali odbiorcy: 
cena netto 1m3 wody - 4,85 zł 
cena brutto 1m3 wody - 5,24 zł 
Stawka opłaty abonamentowej netto – 

4,00 zł/m-c 
Stawka opłaty abonamentowej brutto – 

4,32 zł/m-c.
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Sędziszowianka w XII Międzynarodowym 
Konkursie Poetyckim „Ja i świat” 

Konkurs „W trosce o nasze bezpieczeństwo”

„Szkoła Podstawowa nr 2 w każdym roku 
szkolnym dzielnych poetów ma.” Tą żartobli-
wą rymowanką można rozpocząć opowieść  
o uczennicach i uczniach, którzy tworzą poezję. 
W minionych latach poetycka zabawa słowem 
przynosiła ich autorom nie tylko satysfakcję, ale 
też uznanie koleżanek i kolegów ze szkoły oraz 
możliwość zamieszczania małych dzieł w prasie 
szkolnej czy lokalnej w celu zaprezentowania 
szerszej rzeszy czytelników.

Niektórzy młodzi literaci odnosili również 
sukcesy w znaczących konkursach poetyckich. 
Najpiękniejsze w tej działalności jest to, że dzieci 
chcą próbować tworzyć, pozytywnie reagują na 
zachętę. Nie zawsze tworzenie to  sukces, nie każ-
dy wiersz to od razu arcydzieło, ale cieszy fakt, że 
w SP nr 2 w każdym roku szkolnym dzielna dru-
żyna młodych poetów staje do walki z tą trudną 
dyscypliną sztuki. W roku 2015/2016 odbyły się 
dwa znaczące konkursy poezji i oczywiście nie 
zabrakło w nich reprezentantów sędziszowskiej 
„Dwójki”. I tak do wojewódzkich zmagań pod 
hasłem „Leśne Opowieści” swoje literackie utwo-
ry zgłosiło 4 osoby, a sukces odniosła Hanna 
Wołek z kl. V b. Natomiast do międzywojewódz-
kich potyczek słownych pod hasłem „Ja i Świat” 
opiekunce młodych poetów pani A. Piechowiak, 
udało się zachęcić do napisania wierszy aż 8 osób 
z kl. IV-VI. Na uwagę zasługuje fakt, że w grup-
ce znaleźli się debiutanci-chłopcy z kl. IV b, a to: 
Andrzej Oleś, Michał Mielniczuk i Jakub Twar-
dowski, którzy wymyślili całkiem zgrabne liryki. 
Reprezentację poetów uzupełniły dziewczynki: 
Klaudia Białek i Hanna Wołek z kl. V b, Wio-
letta Kozicka z kl. V a oraz Aleksandra Kmieć  
i Magdalena Bukiewicz z kl. VI b, które miały już 
okazję prezentować swoje wiersze głównie na ła-
mach szkolnej gazetki „Dwójeczki”. W rezultacie 
przemiła niespodzianka. W gronie zwycięzców 
znalazła się Wioletta Kozicka. I tak 10 czerwca 
2016 r. uczennica uczestniczyła w Gali Laure-
atów zorganizowanej przez Wojewódzki Dom 
Kultury w Rzeszowie. 

XII edycja Międzywojewódzkiego Kon-
kursu Poetyckiego zgromadziła szerokie grono 
młodych autorów, bowiem nadesłano łącznie 858 
tekstów mieszczących się w przewidzianych re-

czerwca br. w budynku Podkarpac-
kiego Urzędu Wojewódzkiego w  Rze-

szowie odbyła się ważna uroczystość dla 
Szkoły Podstawowej w Kawęczynie. Uczen-
nica klasy V Łucja Mazur odebrała z rąk 
wojewody Ewy Leniart oraz kurator oświa-
ty Małgorzaty Rauch I nagrodę i dyplom 
za udział w Konkursie „W trosce o nasze 
bezpieczeństwo”. Wyróżniona I lokatą praca 
plastyczna weźmie udział w konkursie ogól-
nopolskim. Laureatka przygotowywała się 
pod kierunkiem nauczycielki języka angiel-
skiego p. Magdaleny Czapka-Król.

Magdalena Czapka-Król
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gulaminem czterech grupach wiekowych. W III 
grupie (V-VI kl.) - 218 tekstów wśród nagrodzo-
nych pojawiła się właśnie Wiola Kozicka, która 
otrzymała wyróżnienie za wiersz pt. „Maurycy”. 
Młoda poetka otrzymała gratulacje od przewod-
niczącej jury- p. prof. dr hab. Alicji Jakubow-
skiej-Ożóg, a brawa od: dr Zofii Brzuchowskiej 
(współtwórczyni projektu), kuratora oświaty-  
p. Małgorzaty Rauch, innych znakomitych gości 
oraz szerokiego grona publiczności wypełnia-
jącej szczelnie salę widowiskową. Wspaniałych 
wrażeń dostarczyły też uczestnikom: występy 
zespołu tanecznego i utalentowanych młodych 
piosenkarzy. To piękny sukces – młoda Poetko, 
więc jeszcze raz brawa i szczere gratulacje.

Na zakończenie rozważań o poetyckich po-
mysłach uczniowskich propozycja dla czytelnika. 
Warto zapoznać się ze spontaniczną twórczością 
dziecięcą, będącą apelem do wyobraźni i wraż-
liwości.

Czy to jest mój świat?

Włączam radio:
…Zamachy w Brukseli,
Wybuch bomb na lotnisku i w metrze…
Zginęło  -  35 osób - w tym Polak,
 rannych - 340 - w tym 3 Polaków…
Telewizja – gazety – ta sama wiadomość.
Prawda. 
To jednak prawda.
Dzisiejsza rzeczywistość…
Czuję smutek… Dlaczego?
Pytam, d l a c z e g o?!
W imię czego tyle łez, cierpienia, bólu?
W imię kogo tyle zamieszania?
Jestem daleko, a zarazem tak blisko Tamtego 

Świata.
Londyn, Paryż, Bruksela…
Europo! Dokąd zmierzasz?
Mało kto to rozumie.
Mało kto wie, jak temu zaradzić.
Myślę o przyszłości swoich najbliższych:
Rodziny, Przyjaciół…
Czy to jest mój świat?
Chcę żyć tam, gdzie wszyscy się szanują, 

wspierają…

Gdzie nie ma lepszych, nie ma gorszych…
Wszyscy jesteśmy potrzebni, aby zmienić ten 

świat.
Dobro jest w nas.
W każdym z nas! Musimy je tylko odkryć. 

Wszyscy!
A wówczas – Będzie lepiej !!!  

Aleksandra Kmieć 6b

Podróże

I znowu kolejny dzień mija,
a mnie tak jakby coś omija.
Trudno jest mi pewne rzeczy dostrzegać
i po całym świecie biegać.
Mimo tego, ciągle podróżuję
i już wiem, że pewnie się nie ustatkuję.
Na Ziemi takie cudowne miejsca są,
i one właśnie  zawładnęły mną!
Pokochałam je nad życie,
a najwspanialsze jest w nich „bycie”.
Francja, Włochy, Grecja, Hiszpania!
Bardzo dużo nowych kultur do poznania.
Ciągle o tym myślę…
I nagle narodził się nowy pomysł :
Może nie wszystko uda mi się polubić,
ale chcę doświadczyć czegoś nowego
i wpisać to do dziennika mego!

Magdalena Bukiewicz kl.6b

Fot. Wioletta Kozicka
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Dzień patrona w Czarnej

Święto patrona w Szkole Podstawowej 
w Kawęczynie

25

23

maja 2016 w Szkole Podstawowej 
im. ks. Wł. Świdra w Czarnej Sędzi-

szowskiej odbył się coroczny szkolny turniej 
wiedzy o patronie. Jest on organizowany od 
2004 roku, kiedy to nasza szkoła otrzyma-
ła imię księdza Władysława Świdra. Celem 
konkursu jest przybliżenie postaci niezwy-
kłej osoby, która może być wzorem do naśla-
dowania dla młodego pokolenia.

Na uwagę zasługuje fakt, iż społecz-
ność szkolna wybrała sylwetkę skromnego 
kapłana, który urodził się i wychował w Czar-
nej Sędziszowskiej, a więc człowieka całe ży-
cie związanego ze swoją małą ojczyzną.

Ksiądz Świder w czasie wojny 
był więźniem obozów koncentracyjnych  
w Oświęcimiu i Dachau. Przez wiele lat wy-
kładał w Seminarium Duchownym w Tarno-
wie, pełnił tam również funkcję rektora. W 
pamięci pozostał jako kapłan, artysta, malarz, 
rzeźbiarz, poeta muzyk. Nade wszystko jed-
nak był wspaniałym człowiekiem, wielkiego 
serca, w którego „bogatej” i niepowtarzalnej 
osobowości świat mógł poznawać Boga. Jego 
wrażliwość, delikatność, artystyczne spoj-
rzenie na świat i umiejętność współczucia 
objawiały bogactwo Boga pochylonego nad 

maja br. odbył się uroczysty apel 
poświęcony patronce szkoły - Ma-

rii Konopnickiej. Nazywano ją „pieśniarką 
ludu”, gdyż wiele swych utworów literackich 
poświęciła życiu wsi polskiej. Pisała również 
wiersze i utwory prozatorskie przeznaczone 
dla dzieci, które często były ich bohaterami.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kawę-

człowiekiem, ukazywały piękno osobowości 
ukształtowanej przez łaskę.

W rywalizacji zawsze biorą udział 
zespoły reprezentujące klasy IV-VI. W tym 

roku zwyciężyła kl. VI Gratulujemy zwycięz-
com ogromnej wiedzy i zachęcamy pozosta-
łych uczniów do kultywowania tradycji po-
znawania sylwetki patrona szkoły.

czynie darzą szacunkiem znaną twórczynię, 
której wiersze znalazły się w zaprezentowa-
nym programie artystycznym. Scenariusz 
uwzględnił również ciekawe fakty z życia 
Konopnickiej. Interpretacją tekstów zajęli się 
uczniowie klasy V. Do wspomnień o patronce 
szkoły powrócili jeszcze tego dnia uczniowie 
klasy szóstej podczas spotkania przy ognisku 

zorganizowanym w Borku Wielkim. Nie za-
brakło także opowieści o dawnych obyczajach 
majowych pielęgnowanych przez nasz lud. 
Maria Konopnicka uwzględniała je chętnie  
w tematyce swej bogatej twórczości.

Przygotowaniem apelu oraz zorganizo-
waniem wyjazdu uczniów zajęła się Magda-
lena Czapka-Król.                    M.Czapka-Król
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Spotkanie z baśnią w Klęczanach 

1czerwca świętują wszystkie dzieci. 
Z tej okazji uczniowie klasy „O” Szkoły 

Podstawowej w Klęczanach zostały zapro-
szone przez panią bibliotekarkę  Dorotę Pa-
śniewską, do krainy znanych bajek i baśni. 
Mile widziane było przebranie się za postać 
z bajki i przeniesienie na zajęcia ukochanej 
zabawki.

Gdy do klasy weszła pani bibliotekarka 
w przebraniu Baby Jagi, zobaczyła kilka księż-
niczek, piłkarza i dużo pluszowych zabawek. 
Dzieci przygotowały się do zabawy. Tak roz-
począł się Dzień Dziecka w zerówce, bardzo 
bajkowy dzień. Celem spotkania była nauka 
przez zabawę i wprowadzenie dzieci w świat 
wartości, by umiały rozpoznawać na przykła-
dzie baśni co jest dobre, a co złe.

Wejście Baby Jagi wywołało zdziwienie 
i zaciekawienie. A także śmiech, bo staruszka 
zapomniała jak się lata na miotle i na „dzień 
dobry” poprosiła dzieci o  krótki instruk-
taż. Gdy usiadła między dziećmi, wzbudziła 
obawę czarnym strojem. Jednak atmosfera 
ociepliła się, kiedy jeden z chłopców zapytał 
dlaczego zła czarownica ma kwiaty na kape-
luszu? Odpowiedziała mu, że tak do końca to 
zła nie jest. Tak jak z tym lataniem, raz umie, 
a raz nie, tak i tu - raz jest zła, a raz łagodna. 
Pani bibliotekarka jako Baba Jaga - nawiązała 
do bajki „Jasia i Małgosi”,  przypomniała jak 
tam wyglądało pierwsze spotkanie czarowni-
cy z dziećmi.

Kluczem do otwarcia spotkania było 
rozwiązanie zagadek: „Jaka osoba z dawnych 
bajek z miotłą wcale się nie rozstaje?” i „Za-
wsze opowiada niestrudzone dzieje, bogata 
jest w króle, czary, czarodzieje”.

  Dzieci opowiadały za jakie postacie  
z bajek się przebrały. Był Kopciuszek, Śnież-
ka, Bella, a także postacie ze współczesnych 
bajek. Przedstawiały swoje ukochane maskot-
ki. Dopasowywały też rekwizyty do bajek, 
które były wyeksponowane. Znalazły się tam 
najsłynniejsze bajki i baśnie: „Czerwony Kap-
turek”, „Jaś i Małgosia”, „Królewna Śnieżka”, 
„O rybaku i złotej rybce”, „Calineczka”, „Złota 
kaczka”, „Kopciuszek”, „Cudowna lampa Alla-
dyna”. A wśród rekwizytpow: lampa, lusterko, 
fartuszek, grzebyk, koszyczek Czerwonego 
Kapturka i wiele innych. Obejrzały różne wy-

„Za przedszkolem, wśród uliczek,
Znajdziesz miejsce tajemnicze.
Tu zapraszam wszystkie dzieci,
Tutaj miło czas ci zleci. 

Spotkać można tu królową,
Smoka z przeogromną głową,
Krasnoludki, czarownice,
Statki, wilki, ośmiornice.

I na pewno, mój kolego,
Tutaj dowiesz się wszystkiego.
Tu na ciebie książka czeka,
Bo to przecież biblioteka!”  

(„Magiczne miejsce”)

dania „Czerwonego Kapturka”, w tym jedno 
w języku niemieckim.

Ważnym elementem każdego spo-
tkania jest głośne czytanie bajek i praca na 
podstawie przeczytanego tekstu. Tym razem 
była to bajka „Jaś i Małgosia”. Pani biblio-
tekarka zwróciła uwagę na harmonijkowy 
kształt książki. Dzieci oczywiście znały histo-
rię rodzeństwa, ale dowiedziały się, że fabuła  
w różnych książeczkach może się nieco róż-
nić. Potem odpowiadały na pytania związane 
z tekstem. Każde z dzieci za odpowiedź było 
nagradzane słodkościami. Nie zabrakło też 
zabaw ruchowych, tak lubianych przez dzieci. 
Spodobała się im zabawa „Wiewiórki do dziu-
pli”. Na początku drzew z dziuplami  w lesie 
było wiele, ale z każdą piosenką ich ubywało  
i coraz trudniej było znaleźć wolną. Na-
stępnie dzieci przy muzyce poruszały się  
w parach (Jaś i Małgosia) i naśladowały różne 
czynności z bajki, np. marsz przez las, bieg za 
motylkami, zbieranie jagód, szukanie grzy-
bów, podjadanie słodkości z chatki Baby Jagi. 
W nagrodę za prawidłowo wykonane zada-
nia, każde z dzieci odgadywało z zamknię-
tymi oczami smaki łakoci, z których mogła 
być zrobiona chatka Baby Jagi. Była też kon-
kurencja zjadania pierniczka bez użycia rąk.

Klasa została podzielona na trzy dru-
żyny. Jedna z nich bawiła się w „różnice i po-
dobieństwa”, druga układała w całość pocięte 
elementy i zgadywała tytuł bajki, inna poma-
gała Czerwonemu Kapturkowi w dotarciu do 
celu jakim był dom babci.

Czterech młodych „aktorów” przed-
stawiło dla nas króciutką scenkę, w której Jaś  
i Małgosia odnaleźli chatkę Baby Jagi. Korzy-
stając z pomocy dydaktycznej, jaką dysponu-
je ich szkoła, można było zabawić się w teatr. 
Kukiełkami były postacie z masy solnej: Jaś, 
Małgosia, Baba Jaga i kot. Robiły je dzieci na 
jednym ze spotkań wakacyjnych. Scenogra-
fią był plakat chatki, który powstał przy du-
żej pomocy przyjaciela Biblioteki Publicznej 

w Klęczanach. Okazało się, że taka zabawa 
bardzo dzieciom przypada do gustu, o czym 
świadczyły brawa dla „lalkarzy”.

Skoro dzieci odnalazły już chatkę, to 
należało ją ozdobić pierniczkami według ich 
pomysłu, tak by przypominała tę bajkową. 
Przy stolikach kolorowały przygotowane dla 
nich pierniczki z masy solnej. Malowały je 
flamastrami, wyklejały plasteliną i różnymi 
ozdobami, które pozostały z poprzednich 
zajęć. Gdy chatka była już gotowa, gdy nawet 
słodkie jabłuszka wyrosły na drzewie, to po-
stacie z przedstawienia dołączyły do plakatu. 
Dzieci usiadły przy swoim dziele i rozmarzyły 
się nad tym, co mogłyby zjeść, gdyby byłyby 
na miejscu Jasia i Małgosi.

Aby spotkanie miało charakter dy-
daktyczny, dzieci zostały zapytane czy war-
to się zachowywać tak, jak to rozbrykane 
rodzeństwo? Co się dzieje, gdy nie słuchają 
rodziców? Czy wtedy jak oni nie popadają  
w tarapaty? Pani bibliotekarka zwróciła uwagę 
dzieci na to, że leśna przygoda nauczyła boha-
terów bajki przezwyciężać strach, a wiara w 
siebie doprowadziła do szczęśliwego finału. 

Jak w tym wierszyku:
„Tak się kończy nasza bajka
Taka bajka samograjka
Co się z bajką łączy
To się dobrze kończy”

Czas naszego spotkania dobiegał koń-
ca, czas było wracać z bajkowego świata,  
w którym znajdowała się chatka z kolorowych 
pierników i została pokonana Baba Jaga. Jesz-
cze raz czarownica została przywołana do pa-
miątkowej fotki, a dzieci zostały zaproszone 
na wycieczkę do Biblioteki Publicznej w Klę-
czanach. Szykuje się tam dla nich zabawę ple-
nerową połączoną ze zwiedzaniem placówki. 
W ramach współpracy Biblioteki Publicznej 
ze Szkołą Podstawową w Klęczanach jest za-
planowana także Noc w Bibliotece.
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Pasowanie na Czytelnika 

Młodzież ZST na praktykach w Niemczech

maja 2016 r. w Bibliotece Publicznej
w Sędziszowie Młp. odbyła się 

uroczystość pasowania na Czytelnika.  
W uroczystości, w której wzięły udział dzie-
ci z Przedszkola Publicznego nr 2 w Sędzi-
szowie Młp. gr. V i gr. VI, odbywa się od 
kilku lat i stało się tradycją naszej biblioteki. 
Zarówno dla dzieci, jak i dla pracowników 
biblioteki było to duże wydarzenie i wyma-
gało wielu przygotowań. Scenografia oraz 
dekoracje powstawały przez wiele tygodni  
i wykonane zostały przez panie bibliotekar-
ki oraz panie stażystki.

siemnastu uczniów z sędziszowskiego
technikum fryzjerskiego, handlowego 

i mechanicznego odbywało praktykę zawo-
dową w niemieckich miastach Schkeuditz  
i Lipsku. 5 uczennic z technikum fryzjerskie-
go, które pracowały w salonach w Lipsku,  
5 uczennic i uczniów technikum handlowego 
zdobywało doświadczenie w supermarketach 
w Schkeuditz, a 8-osobowa grupa uczniów 
technikum mechanicznego zatrudniona była 
w ośrodku Vitalis oraz w Schkeuditz.

W ramach programu Erasmus ucznio-
wie mieli zapewnione darmowe zakwate-
rowanie, wyżywienie oraz po 300 euro kie-
szonkowego. W ośrodku Vitalis  w tym czasie 
przebywały też inne grupy głównie z Polski, 
Portugalii i Hiszpanii, więc uczniowie mieli 
możliwość zawarcia wielu nowych znajomo-
ści. Po pracy uczniowie uczestniczyli w wy-
cieczkach, zwiedzili piękną starówkę w Lipsku, 
odwiedzili Drezno, gdzie podziwiali rokoko-
wy zespół pałacowy Zwinger oraz manufak-

25

O

zagrożenia. Populacja niektórych gatunków 
gwałtownie spadła. 

„Nie pisz i nie rysuj tuszem po mych 
kartkach, bowiem wkrótce będę prawie nic 
niewarta.

Nie zaginaj rogów używaj zakładki, na 
półce mnie stawiaj, dbaj o me okładki.

Kiedy moje kartki wyrwiesz i wyrzucisz, 
wiedz, że wtedy nigdy do nich nie powrócisz.

Gdy się ze starości zacznę rozlatywać, spró-
buj mnie naprawić, posklejać, pozszywać.

nie czytaj gdy jadasz, nie brudź mnie rę-
kami, to Ci będę służyć całymi latami.

Zanim dzieci złożyły ślubowanie na-
potkały kilka zadań, które dla nich przygoto-
waliśmy. Kopciuszek w asyście Czerwonego 
Kapturka przeprowadził egzamin ze znajo-
mości bajek. Na przygotowanych planszach 
dzieci umieszczały pasujące ilustracje. Egza-
min okazał się dla dzieci być „bajkowo łatwy”, 
a wszystkie elementy zostały dopasowane po-
prawnie. W nagrodę każda z grup otrzymała 
po jednym plakacie na pamiątkę.

Po zdanym egzaminie na czytelnika 
dzieci złożyły uroczyste ślubowanie.

Przyrzeczenie czytelnika
„Każdy z nas dziś obiecuje po książki się-

gać z radością,
bo czytanie daje wiedzę i jest wielką przy-

jemnością.
Chcemy czytać dbać o książki, pozna-

wać z nich świat i ludzi, i nie nudzić się, bo  
z książką dziecko nigdy się nie nudzi.

Obiecujemy dziś także w bibliotece go-
ścić często.”

Przyrzekamy!
Uroczystość zakończyło Pasowanie na 

Czytelnika.
Wyczytane dzieci kolejno podchodzi-

ły do Królowej Książki, która pasowała je na 
czytelników Biblioteki Publicznej. Kopciu-

szek wręczał dzieciom Dyplomy, a Czerwony 
Kapturek częstował słodyczami oraz wręczał 
śliczne kolorowe ołówki.

Dzieci po uroczystości udzieliły wy-
wiadu dla Telewizji Sędziszów. Relacja z 
uroczystości dostępna jest na stronie sedzi-
szowtv.pl. Zachęcamy również do odwiedze-
nia  strony internetowej Biblioteki Publicznej 
biblioteka.mgoks.pl .

W uroczystości wzięły udział również 
postaci z bajek: Kopciuszek, Czerwony Kap-
turek oraz Królowa Książka. Pomimo, że spo-
tkanie miało charakter symboliczny - dzieci 
dowiedziały się w jej trakcie przede wszyst-
kim, gdzie w ich miejscowości znajduje się 
biblioteka, co oferuje i jak z niej korzystać.  
W wesoły sposób przybliżyliśmy dzieciom jak 
należy zachować się w bibliotece, a także jak 
należy obchodzić się z książkami. Dzieci wy-
słuchały próśb książki i obiecały, że będą ich 
przestrzegać.Pani bibliotekarka dopowiedzia-
ła, że wszystkie pingwiny są objęte ochroną  
i znalazły się w Czerwonej Księdze Gatun-
ków Zagrożonych. Aż dziesięć gatunków 
jest uznanych za zagrożone, a cztery bliskie 

Aby upamiętnić ten dzień przygoto-
waliśmy dla dzieci drobne upominki. Na ten 
cel Biblioteka otrzymała z działu promocji 
Urzędu Miasta i Gminy śliczne kolorowe 
ołówki z logo Sędziszowa Młp., Miejsko-
-Gminny Ośrodek Kultury zakupił dla dzieci 
słodycze, a pani instruktor plastyk przygoto-
wała piękne dyplomy.

Dziękujemy dzieciom i ich wycho-
wawcom z Przedszkola Publicznego nr 2 
za przybycie na uroczystość za współprace  
w kształtowaniu nawyku obcowania z książką 
oraz współudział w organizacji integrujących 
środowisko imprez kulturalno-oświatowych. 
Taką też było Pasowanie na Czytelnika.

Was drogie dzieci zapraszamy od-
wiedzajcie bibliotekę, pożyczajcie książeczki 
jesteście tu zawsze mile widziane. Życzymy 
wam wielu przygód w zaczarowanym świe-
cie bajek, który odkryjecie dzięki naszym 
książkom.

Joanna Stec

turę Volkswagena. Trzy dni spędzili 
również w Berlinie, gdzie podziwiali 
widoki z wieży telewizyjnej Berliner 
Fernsehtum, zwiedzali zabytkową część 
Berlina i Sony Center. Atrakcją był wy-
jazd do wesołego miasteczka Belantis 
położonego na obrzeżach Lipska oraz 
niedzielny wyjazd do zoo w Lipsku  
z jego miastem małp i znajdującą się 
pod olbrzymim namiotem „puszczą 
amazońską”. W poniedziałek grupa 
mechaników odbyła interesująca wy-
cieczkę do fabryki BMW w Lipsku, 
gdzie pokazano im proces produkcji 
tychże samochodów.

Koordynatorem projektu ze stro-
ny polskiej jest Bożena Feret, która była 
także opiekunką praktykantek i prakty-
kantów, opiekunami byli również Woj-
ciech Czubocha i Renata Białek.

Renata Białek
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Czas na zdrowie

Konkurs fryzjerski

Szkole Podstawowej w Krzywej 20
maja odbył się II Gminny Konkurs 

Wiedzy Ekologiczno-Przyrodniczej dla klas 
III pod hasłem „Czas na zdrowie”.

Celem konkursu było:
- rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych,
- zachęcanie uczniów do ekologicznych za-

chowań,
- uwrażliwianie na konieczność ochrony 

środowiska naturalnego,
- wyrabianie wśród uczniów nawyków 

zdrowego odżywiania,
- wprowadzanie do poznawania zasad 

„zdrowej rywalizacji”.
W konkursie wzięli udział uczniowie 

klas trzecich:Szkoły Podstawowej w Czarnej 
Sędziszowskiej, Szkoły Podstawowej w Górze 
Ropczyckiej, Szkoły Podstawowej w Kawę-

Zespole Szkół Technicznych 
w Sędziszowie Małopolskim 24 

maja br. został zorganizowany I Międzykla-
sowy Konkurs Fryzjerski o Puchar Dyrek-
tora Szkoły pod patronatem Starosty Po-
wiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. „Koki  
i upięcia 2016”. 

W

W

czynie, Szkoły Podstawowej w Klęczanach, 
Szkoły Podstawowa nr 2 w Sędziszowie Młp., 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Sędziszowie Młp.

Przed przystąpieniem do rywalizacji 16 
uczestników konkursu wraz z opiekunami  
i rodzicami wysłuchało prezentacji dotyczącej 
zasad zdrowego odżywiania i prawidłowego 
trybu życia, a także obejrzało filmy edukacyjne 
z serii „Czas na zdrowie”. Prezentacja została 
przygotowana przez uczniów kl. IV-VI Szkoły 
Podstawowej w Krzywej, natomiast za organi-
zację i przebieg konkursu odpowiedzialne były 
Jadwiga Drozd i Joanna Birkowska.

Zadaniem uczestników konkursu było 
rozwiązanie testu wiedzy, który wyłonił zwy-
cięzców:

I miejsce zajął Norbert Kosiński ze Szkoły 
Podstawowej w Górze Ropczyckiej

II miejsce zajęli: Aleksander Kazała ze 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Sędziszowie 
Młp. oraz Zuzanna Wielopolska ze Szkoły 
Podstawowej w Górze Ropczyckiej

III miejsce zajął Dawid Gruszka ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Sędziszowie Młp.

Gratulujemy uczestnikom i wierzymy, 
że idea konkursu przyniesie wymierne korzy-
ści w przyszłości nam wszystkim. Uczniowie 
wykazali się rozległą wiedzą na temat ekolo-
gii, zasad zdrowego odżywiania i środowiska 
przyrodniczego. O zwycięstwie zadecydowała 
dogrywka, a różnice w uzyskanych punktach 
były minimalne. Wszyscy uczniowie biorący 
udział w konkursie otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i nagrody ufundowane przez spon-
sorów: Urząd Miejski w Sędziszowie Młp., 
Radę Sołecką w Krzywej, Bank Spółdzielczy 
w Sędziszowie Młp., Salon „Plus GSM” i za-
kład fotograficzny pana Ryszarda Ciołkosza.

Międzyklasowy Konkurs Fryzjerski roz-
począł dyrektor szkoły Grzegorz Patro wita-
jąc władze powiatu, uczestników i przybyłych 
gości. W konkursie uczestniczyło 9 uczniów  
z klas I-III Technik Usług Fryzjerskich.

Naszą szkołę reprezentowały: 
1. Karolina Jaksan - Justyna Paśko
2. Justyna Koza - Mariola Czaja
3. Natalia Barcińska - Sylwia Róg
4. Justyna Cudecka - Roksana Rak 
5. Natalia Świętoń - Roksana Barcińska 
6. Paulina Bajor  -Patrycja Bajor
7.Magda Gawron  -Joanna Chmiel
8.Wiktoria Lech – Kinga Pieprzak

Fryzury były wykonywane na model-
kach wcześniej odpowiednio przygotowa-
nych: strój i makijaż ślubny i okolicznościowy 
zgodny z tematem konkursu.

Uczestników oceniała komisja sędziow-
ska w składzie:

- przewodniczący: dyrektor naszej szkoły 
- mistrz fryzjerstwa Sylwia Kluk
- przedstawiciel rodziców

- absolwentki ZST Joanna Róg, Lidia Gruszka
Jury przyznało nagrody i wyróżnienia:
Nagrody i puchar wręczyli wicestarosta 

powiatu ropczycko-sędziszowskiego Bernadeta 
Frysztak oraz dyrektor szkoły Grzegorz Patro.

I miejsce Kubik Dominik
II miejsce Jaksan Karolina
III miejsce Lech Wiktoria
Oraz  wyróżnienia: 
Koza Justyna, Magdalena Gawron

Małgorzata Drozd
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XI Dzień Rodziny w Górze Ropczyckiej

„Czerwcówka” w Górze Ropczyckiej

czerwca br. w Szkole Podstawowej
w Górze Ropczyckiej po raz jede-

nasty świętowano „Dzień Rodziny”, w któ-
rym wzięli udział Rodzice dzieci szkolnych 
i przedszkolnych oraz zaproszeni goście. 
Uroczystość uświetnili swą obecnością: pro-
boszcz parafii w Górze Ropczyckiej ks. Ju-
lian Jarząb, zastępca burmistrza Sędziszowa 
Młp. Wiesław Wojdon, radny Powiatu Rop-
czycko-Sędziszowskiego Krzysztof Dziuba 
oraz Stanisław Bochenek, wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. 
oraz sołtys Góry Ropczyckiej.

Część artystyczną rozpoczeły przedszko-
laki, które przedstawiły wiersze o mamie i tacie, 
przeplatając je pięknymi piosenkami. Najbar-

czerwca 2016r. już po raz piąty
w Szkole Podstawowej w Górze 

Ropczyckiej odbyła się impreza plenerowa 
pod nazwą „Czerwcówka”, przygotowane 
przez Samorząd Uczniowski i jego opie-
kuna.

Celem każdej „Czerwcówki” jest zacie-
śnianie kontaktów międzyszkolnych wśród 
szkół podstawowych z gminy Sędziszów Młp.  
i właśnie dlatego do zabawy zapraszani są przed-
stawiciele samorządów uczniowskich z opieku-
nami.

W tym roku szkolnym hasłem przewod-
nim letniej imprezy  było:  „Zwiedzamy Europę 
– państwa i ich stolice”. Jednym z obowiązków 
szkoły jest przygotowanie uczniów do funk-
cjonowania we współczesnym świecie. Stąd też 
inicjatywa, by przybliżyć społeczności szkolnej  
i lokalnej wiedzę na temat Unii Europejskiej oraz 
zwrócić uwagę uczniów na bogactwo i różno-
rodność kulturową krajów Europy. Nadrzędnym 
celem tego spotkania było też propagowanie pa-
triotyzmu i miłości do naszej ojczyzny Polski, by 
uczniowie czuli się Europejczykami, ale by wie-
dzieli co nas odróżnia od innych narodów i co 
możemy wnieść z naszego dziedzictwa kulturo-
wego do wspólnoty państw europejskich. Zada-
niem każdej ze szkół było przygotowanie plaka-
tu i krótkiej prezentacji na temat przydzielonego 
państwa europejskiego: podstawowe informacje 
z zakresu historii, geografii itp., datę przystą-
pienia do Unii Europejskiej, język urzędowy, 
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16 walutę, ciekawostki, słynne postacie, obyczaje. 
Opisy poszczególnych państw przedzielone były 
znanymi utworami muzycznymi z danego kraju  
i pokazami tańców narodowych: Flamenco  
i Paso Doble w wykonaniu uczniów szkoły  
w Górze Ropczyckiej oraz z Wolicy Piaskowej. 
Uczniowie mieli okazję posłuchać piosenki fran-
cuskiej oraz  posłuchać  przeboju legendarnego 
zespołu The Beatles. Spotkanie było też okazją 
do licznych wspólnych zabaw integracyjnych, 
przy rytmach muzyki europejskiej.

Ponieważ idea „Czerwcówki” łączy rozryw-
kę z nauką, nie obyło się bez quizu, sprawdzają-
cego wiedzę uczniów o krajach członkowskich 
i samej Unii Europejskiej oraz zabaw praktycz-

nych, takich jak kolorowanie flag państw i poda-
wanie ich stolic. Wszystkich uczestników, wraz 
z ich opiekunami, poczęstowano ciastem oraz 
słodkimi napojami, a na koniec zostali zaprosze-
ni na gorącą kiełbaskę z grilla.

Honorowy Patronat nad imprezą czerwco-
wą objął burmistrz Sędziszowa Młp. Bogusław 
Kmieć, uświetnili ją również zaproszeni goście: 
proboszcz Parafii Góra Ropczycka ks. Julian 
Jarząb, inicjatorka spotkań SU i „Czerwcówki” 
pani Anna Piechowiak – nauczycielka z SP nr 2 
w Sędziszowie Młp., zastępca przewodniczącej 
Rady Rodziców pani Aneta Wrona, Telewizja 
Sędziszów Młp.

Olga Różańska, opiekun SU

dziej podobał się rap w ich wykonaniu, tym 
bardziej, że przedszkolaki przebrani byli za ra-
perów. Część artystyczną w wykonaniu uczniów 
szkoły rozpoczęła klasa III piosenką i wierszem 
o rodzinie. Następnie uczniowie zabrali nas  
w podróż po świecie. Znaleźliśmy się we Fran-
cji, za przyczyną śpiewanej po francusku, przez 
Dominikę Toton i Dawida Nazimka, piosenki. 
Później odwiedziliśmy Wielką Brytanię, gdzie 
wysłuchaliśmy koncertu The Beatles, a w role 
chłopców z Liverpoolu wcielili się: Dawid Nazi-
mek, Konrad Kujda, Mateusz Śliwa i Piotr Kłó-
sek. W Hiszpanii obejrzeliśmy taniec flamenco 
w wykonaniu uczennic klasy VI (Dominika To-
ton, Katarzyna Pabian, Aleksandra Wesołowska, 
Aleksandra Magdoń, Sabina Papiernik i Ewe-

lina Doś) i walkę byka (Mateusz Śliwa i Piotr 
Kłósek) z torreadorem (Dawid Nazimek). Na 
koniec znaleźliśmy się w Ameryce, gdzie urze-
kli nas Indianie (uczniowie klasy IV) i tańczący 
polkę country kowboje. Przybyliśmy na koniec 
do naszego kraju, za przyczyną klasy III, która 
piosenkami i wierszami zakończyła część arty-
styczną. Całemu przedstawieniu towarzyszył 
pokaz slajdów, przybliżający odwiedzane kraje 
i urozmaicający piosenki. Dziękujemy uczniom 
za mozolną i długą pracę, włożoną w przygoto-
wanie się do występu, który zachwycił wszyst-
kich oglądających.

Na koniec Wiesław Wojdon, zastępca bur-
mistrza Sędziszowa Młp. złożył rodzicom życze-
nia, pogratulował uczniom występu, podzięko-
wał za zaproszenie i wręczył kosz z cukierkami 
dla dzieci. Kosze słodyczy ofiarowali również 
sołtys Góry Ropczyckiej Stanisław Bochenek 
i radny powiatowy Krzysztof Dziuba. Następ-
nie dzieci wręczyły przygotowane dla rodziców 
upominki i złożyły im życzenia.

Na wszystkich czekały też grillowane kieł-
baski, ofiarowane przez panią Franciszkę Bog-
dan, prezes Gospodarstwa Rolnego w Górze 
Ropczyckiej, za co serdecznie dziękujemy! Dzię-
kujemy panu Patrykowi Bzdekowi za użyczenie 
swojego sprzętu nagłaśniającego, oraz pani Re-
nacie Pypeć, która z wielkim zaangażowaniem 
przygotowywała piosenki, układy taneczne  
i stroje.                                               Dorota Batory
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maja br. kolejny już raz w Kamionce
odbyły się zawody dla najmłodszych 

wędkarzy zorganizowane przez Koło nr 27  
w Sędziszowie Młp. z okazji Dnia Dziec-
ka. 

W zawodach udział wzięło 45 
dzieci, każde z  opiekunem. Po kilku go-
dzinach wędkowania zwycięzcom or-
ganizatorzy oraz burmistrz Sędziszowa 

waj zawodnicy dyscypliny Muay
Thai oraz lekkoatleta otrzymali 

nagrody od burmistrza Sędziszowa Ma-
łopolskiego Bogusław Kmiecia za osią-
gnięcia sportowe. Spotkanie odbyło  
3 czerwca br. w sędziszowskim ratuszu.

Nagrodzeni sportowcy to mieszkańcy 
Sędziszowa Młp. Jakub Przydział na co dzień 
trenuje w klubie CWKS Resovia Rzeszów,  
a na swoim koncie ma III miejsce w Halo-
wych Mistrzostwach Juniorów i Juniorów 
Młodszych 2016 w Spale w biegu na 1000 
m. Patryk Żak i jego brat Kacper, trenują  
w klubie Muay Thai Millenium Rzeszów. 
Patryk zdobył  II miejsce na Mistrzostwach 
Polski Muay Thai JFMA Seniorów (22-
24.04.2016), II miejsce w Pucharze Polski 
Muay Thai (05.12.2015) i wygrał walkę pro-
-am na gali Foght Time 12 (02.04.2016). 
Natomiast Kacper Żak zajął I miejsce na Mi-
strzostwach Polski Muay Thai JFMA Senio-
rów (22-24.04.2016), I miejsce na 6. Otwar-
tych Mistrzostwach Podkarpacia Wushu  
w konkurencji sonda mężczyzn, (28.11.2015 
Rzeszów) i ma na koncie wygraną walkę pro-
-am na galiFight Time (12.02.2016 Niepoło-
mice) oraz dwie wygrane walki w Turnieju 
Pierwszych Walk organizowanym przez PZM.

Wędkarski 
Dzień 
Dziecka

Nagrodzeni sportowcy

29

D

Małopolskiego Bogusław Kmieć wręczyli 
dyplomy, puchary oraz nagrody. Na ko-
niec dzieci otrzymały od burmistrza kosz 
cukierków i  rozlosowano nagrody wśród 
wszystkich uczestników dorocznych za-
wodów.

Wyniki zawodów:

1. Szymon Pojasek – 820 pkt.
2. Karolina Czapka – 735 pkt.
3. Wiktor Reguła – 630 pkt.
4. Paweł Walicki – 625 pkt.
5. Miłosz Chmielowski – 560 pkt.
6. Liliana Jordan – 470 pkt.

Burmistrz Bogusław Kmieć wręczając 
nagrody pieniężne, po 1000 zł brutto dla Ja-
kuba i Patryka, oraz 1500 zł brutto dla Kac-
pra, podkreślał, jak dużo pracy i wysiłku każ-

dy ze sportowców musiał włożyć w osiągnięty 
sukces. – Tym bardziej gratuluję i życzę kolej-
nych sukcesów, także na arenie międzynaro-
dowej – mówił burmistrz Kmieć.



Sędziszowscy siatkarze zagrali  
w turnieju na Ukrainie

a zaproszenie Starosty Rejonu 
Kołomyjskiego 28 maja 2016 r. siat-

karze II-ligowego PZL Sędziszów wzięli 
udział w Międzynarodowym Turnieju 
Siatkarskim o Puchar Starosty Rejonu 
Kołomyjskiego na Ukrainie. W zawo-
dach uczestniczyły trzy zespoły: aktualny 
mistrz obwodu iwanofrankowskiego Za-
łuczja Śniatyn, gospodarz Kołomyjszczi-
na DEL SO, ubiegłoroczny mistrz i PZL 
Sędziszów. 

N

Wydawca: Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim
Redaktor naczelna: Anna Olech. Skład redakcji: Mariusz Kazior, Maria Wilczok, Jan Flisak. Adres redakcji: MGOK w Sędzi-
szowie Młp., ul. 3 Maja 36, tel. 17 22 16 044, e-mail: biuletyn1@o2.pl Wszelkie prawa do tekstów i zdjęć zastrzeżone. Redakcja 
nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń i reklam. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów.
Skład i druk: Drukarnia Printgraph, ul. Mickiewicza 19, 32-800 Brzesko, www.printgraph.pl

Fot. Maciej Idzik

W turnieju zwyciężył zespół ze Śnia-
tyna, w składzie którego występował przyj-
mujący Igor Witiuk, ograny w  PlusLidze 
zawodnik Effectora Kielce. Siatkarze PZL 
Sędziszów wywalczyli II miejsce, po emo-
cjonujących meczach z Załuczją i gospoda-
rzami z Kołomyi.

Wyniki turnieju:
Załuczja Śniatyń – Kołomyjszczina 

DEL SO 3:0
Załuczja Śniatyń – PZL Sędziszów 3:0

Kołomyjszczina DEL SO – PZL Sę-
dziszów 2:3

Puchary i nagrody wręczali włodarze 
Kołomyi i  Rejonu Kołomyjskiego, a  także 
obecni na turnieju: członek Zarządu Po-
wiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Dorota 
Sędłak i  zastępca burmistrza Sędziszowa 
Młp. Wiesław Wojdon. Zespołowi z Sędzi-
szowa Młp. kibicowali również: przedsta-
wiciel sponsora Waldemar Lenius - czło-
nek Rady Nadzorczej PZL Sędziszów S.A. 
i prezes sędziszowskiego klubu Marek Flis.
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nakiem ostatnich czasów są licznie 
powstające nowe domy, które stylowo 

nawiązują do niegdysiejszych dworów szla-
checkich – zwłaszcza dziewiętnastowiecz-
nych. Widzimy zatem wyniosłe, czterospa-
dowe dachy z lukarnami, przybudówki na 
wzór alkierzy, ganki wsparte na kolumnach, 
a przed nimi ukwiecone klomby.

Wszelako pierwotna, średniowieczna 
siedziba rycerza – szlachcica nie była aż tak 
wykwintna. Miała postać solidnej, drewnia-
nej budowli z obronnymi basztami. Często-
kroć otaczała ją fosa wypełniona wodą. Ca-
łość służyła raczej ku obronie przed wrogiem. 
W takim charakterze utrzymywano dwory 
gdzieś do początku XVIII w. Nieśmiałe, ba-
rokowe ozdobniki na fasadach, kunsztowna 
broń i myśliwskie trofea w sieniach, na ścia-
nach kobierce i rodowe portrety – to zazwy-
czaj jedyny przejaw splendoru. U szlachty 
skłonność do przepychu uwidaczniała się 
głównie w strojach, w uzbrojeniu, w końskich 
rzędach i zaprzęgach. Dopiero XVIII stulecie 
rozpoczęło ewolucję w stronę wygody i wy-
kwintności mieszkań.

Z nastaniem neoklasycyzmu popular-
ny stał się kolumnowy portyk. Ubożejąca  
z biegiem lat szlachta właśnie takim gankiem 
wspartym na słupach zaznaczała swą odręb-
ność klasową, mimo iż pod względem mate-
rialnym niewiele różniła się od chłopów. Za 

NASZE KLIMATY
Dawne dwory szlacheckie

czasów piastowskich dwory budowano wy-
łącznie ze smolnego drewna, preferując mo-
drzewiowe. Król Kazimierz Wielki, który we-
dług przysłowia zostawił Polskę murowaną, 
niewiele zmienił w mentalności szlachcica.  
W jego bowiem przekonaniu budynki inne 
niż drewniane miały szkodzić zdrowiu, cho-
ciaż czerwony kur ( pożar ) nie zasypiał. 
Charakterystycznymi cechami najstarszych 
dworów szlacheckich były: wyniosłe, słomia-
ne dachy (później kryte gontem ), stosunko-
wo niskie ściany, nieduże okna, a wewnątrz 
okazałe piece oraz skromne, proste meble. 
Sień prowadziła na przestrzał, a po obu jej 
stronach znajdowały się liczne pomieszcze-
nia mieszkalne. W mniej zamożnych domach 
mieściły się pokoje pańskie oraz izby czelad-
ne. U bogatszych służba mieszkała w osob-
nych oficynach. W samym dworze można 
było spotkać miejsca o różnym przeznacze-
niu np.: świetlice, jadalnie, tzw. kownaty, bo-
kówki, alkierze, szafarnie, kredensy, kuchnie, 
piekarnie, mydlarnie, apteczki, komórki po-
trzebne. Ważną rolę spełniały również: piw-
nice, lodownie, spichlerze, lamusy, suszarnie, 
mleczarnie, sernice, zwierzyńce itp. Niektóre 
znajdowały się w osobnych budynkach.

W pewnym oddaleniu usytuowano: staj-
nie, masztarnie, powozownie, a jeszcze dalej 
– folwark. Drewniane budowle powstawały 
z bierwion układanych poziomo, wiązanych 

w zamek, kier lub węgieł. Nie zapominano  
o basztach, z których można było razić nacie-
rającego wroga. W późniejszych, spokojniej-
szych czasach przekształcono je na narożne 
alkierze. Od XVII wieku nieodłączną częścią 
budynku mieszkalnego stał się ganek, który 
„dawniej u szlachcica w ciepłą roku porę był 
najulubieńszym schronieniem, nie było tu  
duszno jak w izbie, widać z niego całą gospo-
darkę, bo często i łany, a zawsze drogi i ścież-
ki.” (Józef Ignacy Kraszewski). Z tego miej-
sca gospodarz wypatrywał gości, rozmawiał  
z oficjalistami, wydawał służbie polecenia.  
Z dawnych czasów pochodzi zwrot: wyjść na 
dwór czyli na zewnątrz budynku. Początko-
wo dworem nazywano samo otoczenie domu 
wielkiego – pańskiego: podwórze, ogród 
kwiatowy i warzywny, sad oraz park. Szlach-
cic – ziemianin raczej niechętnie opuszczał 
swoją wygodną siedzibę. Do podroży skłania-
ły go: sejmiki, elekcje, uroczystości rodzinne, 
sąsiedzkie odwiedziny. W młodych latach 
wyjeżdżał do szkół, czasem za granicę, gościł 
na dworach magnackich bądź na królewskim. 
Gdy Ojczyzna znalazła się „w potrzebie”, wy-
ruszał na wojnę, nieraz na długie lata. Zaś po 
powrocie w domowe pielesze:

„Rozmaite potrawy ochotnie gotują, 
Któremi wdzięczne goście chętliwie częstują,
O gospodarstwie siedząc przy stole gadają,
Przy tym dworski, żołnierski żywot wspominają.”

(Władysław Jeżowski, XVII w. )

Tekst i ilustracja: Maria Wilczok.
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VII Gminna Sportowa 
Olimpiada Przedszkolna 

8 maja br. w hali sędziszowskiego 
Liceum Ogólnokształcącego odbyła się 
siódma edycja przedszkolnej olimpiady.  
W zawodach wzięły udział maluchy z pię-
ciu przedszkoli, a puchar „Najlepszy z naj-
lepszych” trafił do Publicznego Przedszko-
la nr 1 w Sędziszowie Małopolskim. 

Olimpiada przedszkolaków rozpoczęła się 
tradycyjnym przemarszem ze zniczem olimpij-
skim, za których szli wszyscy mali sportowcy. 
Oficjalnego otwarcia olimpiady dokonali: bur-
mistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław 
Kmieć, wicestarosta Bernadeta Frysztak oraz 
Renata Śliwa, dyrektor Publicznego Przedszko-
la nr 2 im. Janusza Korczaka, które w tym roku 
było organizatorem olimpiady. Podopieczni 
gminnych przedszkoli startowali w trzech kon-
kurencjach indywidualnych i czterech grupo-
wych. Rzucali obręczą, walczyli w biegu kel-
nera, podbijali balon na czas, rzucali do kosza, 
toczyli piłkę lekarską, przechodzili przez tunel, 
a na koniec przeciągali linę. Po podliczeniu 
punktacji zwycięskim przedszkolem okazało się 
Publiczne Przedszkole nr 1 w Sędziszowie Młp.

Ostateczna klasyfikacja Olimpiady:
1. PP nr 1 w Sędziszowie Młp.
2. PP nr 2 w Sędziszowie Młp.
3. PP w Górze Ropczyckiej
4. PP w Wolicy Piaskowej
5. PP 1 oddział w Wolicy Ługowej

Atrakcją dla wszystkich uczestników i go-
ści Olimpiady były występy grupy mażoretek  
z Wielopola Skrzyńskiego oraz pokaz sztuk 
walki, natomiast gościem specjalnym był Kry-
stian Herba, utytułowany zawodnik trialu ro-
werowego, który zaprezentował krótkie show 
akrobacji rowerowych.


