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Dni Sędziszowa 2016

Co nowego w gminie
Sukcesy sportowców nagrodzone

Dni Sędziszowa 2016
Tegoroczne wakacje mieszkańcy gminy rozpoczęli 26 czerwca Festynem Rodzinnym zorganizowanym w ramach Dni
Sędziszowa. Na najmłodszych czekały dmuchańce, ale największą atrakcją były występy. Na scenie zatańczył zespół Blues,
zaprezentowali się też uczniowie Szkoły Muzycznej YAMAHA z Ropczyc. Do zabawy, tańca i śpiewu w trakcie swojego występu
zachęcała Majka Jeżowska, którą przed koncertem gościł w Ratuszu burmistrz Sędziszowa Młp. Bogusław Kmieć. Sędziszowska
publiczność mogła też wysłuchać na żywo finalistek programu Aplauz, Aplauz: Małgorzaty Boć, Patrycji Chmiel oraz Kingi
i Anny Gurgul, a także zespołu Karczmarze z Rzeszowa. Gwiazdą tegorocznego festynu był zespół KSU, którego wybrali
internauci w plebiscycie na gwiazdę Dni Sędziszowa 2016.

Briefing burmistrza Bogusława Kmiecia
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lipca br. odbyło się kolejne spotkanie
burmistrza Sędziszowa Małopolskiego Bogusława Kmiecia z lokalnymi
mediami, za pośrednictwem których przekazuje najświeższe informacje dotyczące
wydarzeń w mieście i gminie.
Podczas briefingu burmistrz zaprezentował dokumentacje składane do funduszy europejskich. Były to wnioski, które
zostały już złożone. Pośród nich są już te
rozpatrzone, w przypadku których gmina
jest przed podpisaniem umów. Dotyczy to
m.in. dofinansowania na rozbudowę Szkoły
Podstawowej nr 3 w Sędziszowie Młp. wraz
z budową sali gimnastycznej. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie w wysokości ok. 1 mln zł. - Drugim wnioskiem, który
uzyskał akceptację zarządu województwa
podkarpackiego jest wniosek na budowę
przedszkola w Górze Ropczyckiej, na terenach przejętych kilka lat temu od Agencji
Nieruchomości Rolnych. Na tę inwestycję
samorząd również otrzymał dofinansowanie blisko 1 mln zł. Czas realizacji tej inwestycji jest bardzo krótki, ponieważ musimy
ją zakończyć do 30 marca 2018 roku – tłumaczył włodarz gminy. - Pośród złożonych
wniosków są również te, które dotyczą
termomodernizacji budynków użyteczności publicznej: Przedszkole Publiczne nr 2
w Sędziszowie, SP w Szkodnej, Szkoła Podstawowa w Kawęczynie, Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Czarnej Sędziszowskiej
oraz SP w Krzywej.
Burmistrz Kmieć wyjaśniał również, że
aktualnie samorząd czeka na rozstrzygnięcie
wniosków złożonych do Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. W tym programie jednak powiat ropczycko-sędziszowski nie jest

wśród powiatów preferowanych, dlatego też
ważna jest decyzja Ministerstwa Rolnictwa,
ponieważ marszałek województwa złożył
wniosek o poszerzenie kwoty na remonty
dróg wiejskich. - W związku z tym liczymy,
że uzyskamy dofinansowanie na drogę w Górze Ropczyckiej i być może w Borku. W zależności od tego, o jaką zostanie zwiększony
fundusz w ramach rozwoju obszarów wiejskich – mówił B. Kmieć, który podsumował
pozyskane w latach 2015-16 dofinansowania,
pochodzące z różnych źródeł. Okazuje się, że
jest to 2 343 596,77 zł, natomiast kwota dofinansowania, na którą obecnie złożono wnioski to 8 675 416,37 zł.
Aktualnie gmina czeka również na nabory wniosków, które interesują szczególnie
mieszkańców domów indywidualnych, czy-

li dotyczących mikroinstalacji z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii. Do
8 lipca br. chęć przystąpienia do tego programu zgłosiło 363 gospodarstw domowych
z terenu miasta i gminy Sędziszów Małopolski. Jednak przesunięty został nabór na
to działanie i wnioski będą składane w IV
kwartale 2016 r. Dofinansowanie dla zainteresowanych montażem instalacji OZE wynosiłoby 85 proc. kosztów.
Zainteresowanie programem 500+
Z danych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim wynika, że od 1 kwietnia br.
do końca czerwca zostało złożonych 1 926
wniosków dotyczących ustalenia prawa do
świadczenia wychowawczego, z tego 58
wniosków zostało przesłanych do Marszałka Województwa Podkarpackiego do rozpatrzenia. Natomiast wydano 1833 decyzje
przyznające to świadczenie. W ten sposób
zostało nim objętych 3069, dzieci z tego
601 bez dochodu, czyli na drugie, trzecie
i kolejne dzieci w rodzinie, oraz 2468 dzieci z dochodem (jedyne dziecko w rodzinie
i wszystkie dzieci w rodzinie). W tym
okresie wypłacono 4 599 785,00 zł.
Inwestycje drogowe
- Aktualnie największą inwestycją jest
przebudowa i remont ul. Południowej
i ul. Kołłątaja, przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 94 z ul. Południową.
Według umowy realizacja ma się zakończyć
do 15 października, ale wykonawca, czyli firma Skanska deklaruje, że zakończy prace do
31 sierpnia br. Całkowity koszt inwestycji to
1 866 034.97 zł, a dofinansowanie z Programu
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 – dotacja
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych, wynosi 825 592 zł. Aktualne zaawansowanie robót to ok. 25% - mówił burmistrz Kmieć.
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Wiadukt przy ul. Kolbuszowskiej
Pozostałe inwestycje drogowe to:
- przebudowa drogi gminnej Zagorzyce –
Poklasne za ponad 31 tys. zł,
- przebudowa drogi w Zagorzycach –
Chmielówka – 43 tys. zł,
- przebudowa drogi gminnej Zagorzyce –
rzeki – ponad 88 tys. zł
- budowa parkingu wraz z oświetleniem,
kanalizacją deszczową i instalacją zasilającą
pompownię przy budynku MGOK w Sędziszowie Młp. – etap I - 177 tys. zł
- przebudowa drogi w Zagorzycach –
93 tys. zł
- budowa parkingu przy zespole boisk
„ORLIK 2012” w Sędziszowie Małopolskim
– 165 599 zł
- przebudowa drogi gminnej Czarna Sędziszowska - Boreczek – Ruda – 82 tys. zł
- przebudowa drogi Klęczany – Dąbrowa
– 40 tys. zł.
W planach jest przebudowa drogi wewnętrznej w Cierpiszu (155 tys. zł), przebudowa drogi wewnętrznej w Wolicy Piaskowej
– Malinówka – 120 tys. zł oraz przebudowa
ul. Orzeszkowej w Sędziszów Małopolskim –
160 tys. zł.
- Cały czas staramy się też poprawiać
chodniki oraz budować nowe. Jako wspólna
inwestycja z powiatem kontynuowana jest
budowa chodnika w Zagorzycach, mamy nadzieję, że uda się doprowadzić go do budynku
szkoły – informowała burmistrz.
Inwestycje kolejowe, przystanki miejskie
Burmistrz informował też o postępie
prac kolejowych w Sędziszowie. Trwają prace przy wiadukcie w ciągu ul. Kolbuszowskiej
i według deklaracji wykonawcy ma on zostać
oddany do użytkowania na przełomie lip-
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ca i sierpnia. Jednak
w tym czasie nastąpią
kolejne utrudnienia,
ponieważ
zostanie
zamknięty przejazd
w ciągu ul. Konopnickiej. Ruch samochodów osobowych
będzie puszczony ruchem wahadłowym
przejściem pieszo-rowerowym.
Z kolei prace
związane z budową
wiaduktu
łączącego ul. Borkowską
z Partyzantów obecnie
obejmują przygotowanie do przełożenia
linii gazowej wysokoprężnej. Zgodnie
z obietnicami wykonawców wiadukt łącznie ulicami, który ma
łączyć, planowany jest
na pierwszy kwartał
2017 roku. Również w
I kwartale 2017 r. kolej planuje rozpocząć
prace przy budowie
nowego dworca kolejowego. Według planów ma on powstać
do końca przyszłego
roku i dopiero wówczas zapadnie decyzja,
co stanie się ze starym
dworcem. Jeszcze nie
wiadomo czy zostanie

Przystanek za Ratuszem
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Budowa parkingu przy sędziszowskim Domu Kultury
on rozburzony, czy też znajdzie się ktoś, kto
będzie chciał go kupić.
B. Kmieć poinformował także, że 12 lipca
br. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się
spotkanie dotyczące budowy Podmiejskiej
Kolei Aglomeracyjnej oraz nowych przystanków, na których na pociągi tej kolei miałyby
się zatrzymywać. W Sędziszowie Małopolskim taki przystanek mógłby się pojawić przy
ul. Księżomost i nazywałby się Sędziszów
Wschód.
Poza tym gotowy jest już przystanek
w centrum miasta, na parkingu za Ratuszem,
który powstał z myślą o tzw. komunikacji
miejskiej. Jak podkreślał burmistrz Bogusław
Kmieć jest on przeznaczony dla busów o masie maksymalnej 5 ton, ponieważ większe autobusy nie zmieszczą się w ścisłym centrum
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miasta. Aktualnie gmina czeka też na końcowe pozwolenia związane z przystankiem przy
ul. Wspólnej, oraz chętnego przewoźnika,
który stworzyłby linię miejską.
Rozbudowa cmentarza komunalnego
W planach jest też rozbudowa cmentarza
komunalnego, która jest niezbędna, ponieważ
w tej chwili administrator miejsc pochówku zgłasza, że wolnych miejsc jest najwyżej
11. Burmistrz Bogusław Kmieć: - Na tę chwilę mówimy o I etapie rozbudowy cmentarza,
na który przeznaczono z budżetu gminy 300
tys. zł. W tej chwili cmentarz zamyka się na
ul. Warzywnej od strony „Skrzynczyny”.
W tym etapie chcielibyśmy zdemontować
stare ogrodzenie od głównej bramy cmentarnej w stronę ul. Warzywnej. Po przebudowie

dotychczasowa ul. Warzywna będzie główną
aleją cmentarza zrealizowanego już w pełnym
zakresie. Natomiast ul. Warzywna będzie
przeniesiona poza ogrodzenie cmentarne.
Od strony muru klasztornego powstanie parking dla samochodów osobowych, natomiast
w kolejnych etapach rozbudowy cmentarza
planowana jest też budowa kaplicy cmentarnej. Miejsca będą udostępniane sektorowo,
by zabudowa grobowa była nierozproszona,
zwarta, stała, z wyznaczonymi alejkami. Według umowy termin realizacji I etapu tej inwestycji powinien zakończyć się 15 października br., tak by przed 1 listopada poświęcić
ten teren i udostępnić go już do dyspozycji
osób zainteresowanych.
Przy tej okazji burmistrz poinformował,
że gminie udało się pozyskać dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na demontaż,
transport i utylizację azbestu, przy wkładzie
gminy w wysokości ponad 11 tys. zł w sumie
daje to kwotę 75 500 tys. zł. Zabezpiecza to
zrealizowanie wniosków, które były złożone
w 2014, 2015 i 2016 roku. W sumie zutylizowanych zostanie ponad 230 ton azbestu.
Przy okazji poinformował, że 4 września
br. o godz. 15 przed Ratuszem odbędzie się
uroczysta Msza Święta z udziałem biskupa
Jana Wątroby, ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej, w trakcie której Matka Boska Sędziszowska zostanie ogłoszona patronką miasta. Planowana jest też uroczysta Sesja Rady
Miejskiej oraz koncert na Rynku.
Z kolei 3 września br., w sobotę, Sędziszów włączy się do akcji Narodowe Czytanie
„Quo vadis”.
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XXI Sesja Rady Miejskiej
P

odczas XXI Sesji Rady Miejskiej, która
odbyła się 28 czerwca br. Radni Rady
Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim jednogłośnie udzielili burmistrzowi Bogusławowi Kmieciowi absolutorium za wykonanie budżetu w 2015 roku. Podjęli również
następujące uchwały:
1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok. Po
rozpatrzeniu przedłożonego przez Burmistrza
Sędziszowa Małopolskiego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Sędziszów Młp. za 2015
rok zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Sędziszów Młp. za 2015 rok.
2. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sędziszowa Młp. za 2015 r.
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rocznym
z wykonania budżetu Gminy Sędziszów Młp. za
2015 r., sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
z wykonania budżetu za rok 2015 r., informacją
o stanie mienia komunalnego Gminy Sędziszów
Młp., stanowiskiem Komisji Rewizyjnej udziela
się absolutorium Burmistrzowi Sędziszowa Młp.
za 2015 r.
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2016
nr XIV/140/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.
4. Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej
prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski, na podstawie której zwiększono zakres
upoważnienia Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,
których realizacja w roku budżetowym i w latach
następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
zawieranych na czas określony o kwotę 800.123
zł (dostawa gazu). Zwiększono zakres upoważnienia Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego do
przekazania uprawnień kierownikom jednostek
organizacyjnych Gminy Sędziszów Małopolski
do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach
następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki zawieranych na czas
określony o kwotę 656.011 zł (dostawa gazu).
5. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu „e-szkoła wdrożenie
interaktywnych usług publicznych w Gminie
Sędziszów Małopolski” w ramach działania 2.1.
Podniesienie efektywności i dostępności e-usług
, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Na podstawie uchwały wyrażono wolę przystąpienia do realizacji projektu „e-szkoła wdrożenie
interaktywnych usług publicznych w Gminie
Sędziszów Małopolski” w ramach działania 2.1.
Podniesienie efektywności i dostępności e-usług,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-002/16. Projekt,
o którym mowa jest w ust. 1, planowany jest do
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realizacji w 2017 roku. Ustalono wkład własny
gminy w wysokości 495 608,24 zł brutto, który
przeznacza się na realizację projektu, o którym
mowa jest w § 1, pod warunkiem uzyskania
dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.
6. Uchwała w sprawie wysokości opłat za
świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Sędziszów Małopolski. Na jej podstawie
ustalono, że w czasie przekraczającym wymiar,
o którym mowa w § 2, rodzic ponosi odpłatność
za korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez przedszkole poza przeznaczonym
na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
obejmujących:
1) organizację gier i zabaw dydaktycznych
wspomagających rozwój umysłowy dziecka,
2) organizację gier i zabaw badawczych rozwijających zainteresowania otaczającym światem,
3) organizację zajęć muzycznych, plastycznych
lub teatralnych rozwijających uzdolnienia dzieci,
4) organizację gier i zabaw ruchowych wspomagających rozwój ruchowy dziecka,
5) organizacje zabaw wspomagających rozwój
emocjonalny i społeczny dziecka,
6) opiekę nad dzieckiem podczas zajęć specjalistycznych, odpoczynku lub spożywania posiłków.
Ustalono również:
1. Opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zwaną dalej „opłatą”, w czasie określonym w § 3 ustala się w wysokości 1,00 zł za każdą
rozpoczętą godzinę.
2. Opłata, o której mowa w ust 1 podlega corocznej waloryzacji na zasadach określonych
w art. 14 ust. 5b – 5e ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty.
3. Wysokość opłaty za dany miesiąc ustala się
jako iloczyn opłaty, o której mowa w ust.1, i liczby godzin świadczeń udzielonych dziecku przez
przedszkole w danym miesiącu, w czasie przekraczającym czas określony w § 2 ust.1.
4. Jeżeli z dziennego czasu pracy wynika,
że przedszkole kończy zajęcia o niepełnej godzinie, opłata za świadczenia udzielane w tym czasie
ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.
5. Opłata, o której mowa w ust 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka w czasie pobytu
w przedszkolu.
6. W przypadku nieobecności dziecka
w przedszkolu, opłata o której mowa w ust 1, podlega proporcjonalnemu zwrotowi w ten sposób,
że opłata pobierana w miesiącu następnym,
w którym dziecko było nieobecne, jest zmniejszana o kwotę wynikającą z iloczynu stawki
za jedną godzinę i liczby godzin nieobecności
dziecka na zajęciach, pod warunkiem zgłoszenia
nieobecności nie później niż w pierwszym jej
dniu do godz. 8.00.
7. Zmiany deklarowanego dziennego pobytu
dziecka w przedszkolu można dokonać w każdym czasie, ze skutkiem od następnego miesiąca.

Ustalono także częściowe zwolnienia z opłaty,
o której mowa w § 4 ust 1:
1) o 30% w przypadku, gdy z przedszkola korzysta dwoje dzieci z tej samej rodziny (zwolnienie przysługuje jedynie drugiemu dziecku),
2) o 50% w przypadku gdy z przedszkola korzysta dziecko z rodziny posiadającej „KARTĘ
RODZINY WIELODZIETNEJ 3+”wydaną na
podstawie Uchwały Nr VI/32/15 Rady Miejskiej
w Sędziszowie Małopolskim z dnia 23 kwietnia
2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Sędziszów Młp. programu działań na rzecz
rodzin wielodzietnych pod nazwą „KARTA RODZINY WIELODZIETNEJ 3+”,
3) o 50% w przypadku, gdy z przedszkola korzysta dziecko niepełnosprawne objęte wychowaniem i kształceniem specjalnym.
Zniżki w opłacie udziela się na wniosek rodzica dziecka, który zobowiązany jest przedstawić
dyrektorowi przedszkola, szkoły podstawowej
w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do zniżki.
7. Uchwała w sprawie w sprawie zmian
w uchwale określającej warunki i tryb finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Sędziszów
Młp., na jej podstawie w uchwale Nr IV/25/11
Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. z dnia
16 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków
i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie
Gminy Sędziszów Młp. dokonuje się następującej zmiany:
1. w § 4 po ust. 1 dodaje się ust. 1 a o następującym brzmieniu: W wyjątkowych sytuacjach
np. awansu klubu do wyższej klasy rozgrywek,
powstania nowego klubu, przystąpienia klubu do
zorganizowanych rozgrywek w trakcie bieżącego
roku, udziału w barażach o awans do wyższej
klasy rozgrywek, wniosek może być składany
w trakcie danego roku kalendarzowego.
8. Uchwała w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2016 rok.
9. Uchwała w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim
i nadania jej Statutu, na jej podstawie w celu
wspierania i upowszechniania idei samorządowej powołuje się Młodzieżową Radę Miejską
w Sędziszowie Małopolskim. Działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim ma charakter edukacyjny.
10. Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Sędziszów.
11. Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie.
12. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na jej podstawie uchwalono iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości
zamieszkałych położonych w Gminie Sędziszów
Małopolski, uiszcza się z góry raz na miesiąc,
w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca.
13. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Biuletyn Sędziszowski
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Drugi sezon kina plenerowego
24

czerwca br. filmem „Iluzja” rozpoczął się drugi sezon Plenerowego Kina Letniego „Pod gwiazdami” na
sędziszowskim stadionie Lechii. W co
drugi piątek miłośnicy kina zabierają ze
sobą koce, leżaki, krzesełka i pod gołym
niebem oglądają wspólnie filmy. A sława
naszego kina rośnie, bo już na drugim
seansie, podczas którego wyświetlano
francuską komedię „Za jakie grzechy,
dobry Boże?”, gościła ekipa TVP Rzeszów, która przygotowywała program do
„Aktualności”.

„Książki naszych marzeń” w gminie
Sędziszów Małopolski
G

łównym celem rządowego programu
było wsparcie organów prowadzących
szkoły podstawowe i szkoły artystyczne
realizujące kształcenie ogólne w zakresie
szkoły podstawowej w obszarze rozwijania
kompetencji czytelniczych uczniów i indywidualnych zainteresowań poprzez promowanie czytelnictwa oraz wybieranie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania.
Celami szczegółowymi programu rządowego było wzbogacenie oferty bibliotek
szkolnych o atrakcyjne dla uczniów książki o tematyce bliskiej ich współczesnym
doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata, promowanie
czytelnictwa wśród uczniów, urozmaicenie
realizacji programów nauczania poprzez
zapewnienie uczniom atrakcyjnej oferty
lekcji bibliotecznych, rozwijanie samorządności uczniowskiej poprzez umożliwienie
uczniom wpływania na kształtowanie księgozbioru biblioteki szkolnej, rozwijanie
współpracy bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz publicznymi biblioBiuletyn Sędziszowski
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tekami pedagogicznymi. Program rządowy
był realizowany w części merytorycznej
w roku szkolnym 2015/2016, a w części finansowej w roku budżetowym 2015.
W gminie Sędziszów Małopolski
z programu rządowego „Książki naszych
marzeń” skorzystało 14 szkół podstawowych: 5 szkół, w których liczba uczniów
wyniosła do 70 uczniów, 7 szkół, w których liczba uczniów wyniosła od 71 do
170 uczniów i 2 szkoły, w których liczba
uczniów wyniosła więcej niż 170 uczniów.
Koszty poniesione na zakup książek do bibliotek szkolnych wyniosły 23 050 zł, w tym
4610 zł wkład własny organu prowadzącego. Zakupiono 1523 książki do bibliotek
szkolnych, w tym lektury szkolne, książki
popularno-naukowe (w tym słowniki, encyklopedie), beletrystyka (pozycje inne niż
lektury szkolne).
Szkoły biorące udział w programie
podjęły współpracę z bibliotekami publicznymi i pedagogicznymi. Zorganizowały co
najmniej dwa wydarzenia promujące czy-

telnictwo z udziałem uczniów, uwzględniły
tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez szkołę
spotkań z rodzicami, organizowały projekty
edukacyjne z wykorzystaniem księgozbioru
bibliotek szkolnych, dostosowały pracę bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów.
W szkołach znacząco wzrosła liczba
wypożyczonych książek. Liczba czytelników w porównaniu do poprzedniego roku
szkolnego także wzrosła. Książki zakupione
do bibliotek w ramach programu „Książki naszych marzeń” cieszyły się dużym
zainteresowaniem uczniów i były przez
nich chętnie czytane. Wzrosła motywacja
uczniów do czytania – motywacja jest tym
większa, że są to książki, które dzieci sobie
same wybrały. Wybrane książki rozbudziły
ciekawość wśród uczniów.
Program „Książki naszych marzeń”
pomógł zgromadzić i uaktualnić zasób bibliotek w szkołach. Zakup nowych i aktualnych pozycji wydawniczych zachęcił do
korzystania z zasobów szkolnych bibliotek,
a przez to wpłynąć na efektywność edukacji
czytelniczej i medialnej, a także przyczynił
się do popularyzacji czytelnictwa.

7

20 lat z
BLUESEM
W

8

tym roku Zespół Tańca Estradowego
„Blues” obchodził jubileusz 20-le-

cia działalności. Z tej okazji 25 czerwca
br. na scenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Młp. odbył się
koncert, w którym zaprezentowały się
wszystkie grupy wiekowe zespołu. Godzinny koncert zespołu był wypełniony tańcem i śpiewem. Na scenie kolejno
prezentowały się grupy przedszkolne,
początkujące, gimnazjalne aż po najstar-

szych, którzy z tańcem są związani od
lat. Na zakończenie koncertu burmistrz
Bogusław Kmieć wręczył zespołowi nagrodę pieniężną, a dyrektor MGOK nagrodę dla Edyty Winkowskiej, która od
początku istnienia „Bluesa” prowadzi
zespół. Natomiast na tancerzy czekał
specjalny tort cały wykonany ze słodyczy, prezent od burmistrza Kmiecia.
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Uczestnicy Światowych Dni Młodzieży
gościli w naszym powiecie
Od

17 do 25 lipca br. w Sędziszowie
Młp. i Ropczycach gościli pielgrzymi zmierzający na XXXI Światowe
Dni Młodzieży Kraków 2016. W naszym
mieście zatrzymali się młodzi ludzie
z Argentyny, Urugwaju i Kazachstanu. 20
lipca na ropczyckim rynku mieszkańcy
i władze Ropczyc, Sędziszowa Młp., powiatu ropczycko-sędziszowskiego oraz
księża oficjalnie powitali pielgrzymów.
Międzyszkolny Zespół Pieśni i Tańca
Halicz zaprezentował polskie piosenki
i przyśpiewki, a goście odwdzięczyli się
pieśniami z ich krajów. W trakcie pobytu
młodzi ludzie z różnych zakątków ziemi
zwiedzali nasz region, poznawali kulturę polską, spotykali się z mieszkańcami.
Natomiast w dniach 26-31 lipca 2016 r.
uczestniczyli w Krakowie w spotkaniu
z papieżem Franciszkiem podczas Światowych Dni Młodzieży.
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VI edycja programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”

B

urmistrz Sędziszowa Małopolskiego
Bogusław Kmieć objął honorowym patronatem VI edycję wielkiej, ogólnopolskiej
akcji mającej na celu stworzenie jak największej
liczby Miejsc Przyjaznych Pszczołom. Najaktywniejsze społeczności lokalne mają szansę na
wygranie centrum edukacyjnego - niezwykłej
przestrzeni interaktywnej poświęconej pszczołowatym. Wszystko to w ramach programu
„Z Kujawskim pomagamy pszczołom” organizowanej przez ZT „Kruszwica” S.A.
Razem na ratunek pszczołom
W ramach VI edycji programu wystartował
właśnie konkurs dla lokalnych społeczności, zachęcający do realnych zmian w swoim otoczeniu.
Mieszkańcy całej Polski na specjalnej platformie
www.pomagamypszczolom.pl do 15 sierpnia br.
mogą zgłaszać stworzone przez siebie Miejsca
Przyjazne Pszczołom.
Katarzyna Dytrych, przyrodnik i ekspert programu przekonuje: - Pszczołowate są nam bliższe
niż się wydaje i niezwykle potrzebne. Niestety,
w powszechnym postrzeganiu pszczoła kojarzy
się często jedynie z ulem, w dodatku w wielu
osobach budzi obawy i bywa mylona z osą. Tymczasem pszczolinki, murarki, trzmiele czy lepiarki mieszkają tuż obok nas w norkach w ziemi,
zagłębieniach muru czy samotnych gniazdach
i dzikich zakątkach parku. W przeciwieństwie do
os nie są agresywne. To dzięki ich pracy warzywa
i owoce – również te na działkach czy w przydomowych ogródkach - wydają plony, z których
korzystają potem ludzie i zwierzęta. Dlatego w
tym roku będziemy zachęcać ludzi, niezależnie
od miejsca zamieszkania, by dostrzegli je, zapraszali do siebie i zapewniali bezpieczne otoczenie
pełne pyłkodajnych i nektarodajnych roślin.
Tysiące drobnych gestów
Za każde Miejsce Przyjazne Pszczołom zgłoszone na platformie akcji jego autor otrzyma
punkty, które sumują się do ogólnej puli dla regionu (dowolnej polskiej gminy lub dzielnicy
w miastach powyżej 200 000 mieszkańców).

Nagrodzone zostaną 3 lokalne społeczności, których mieszkańcy stworzą najwięcej, najlepszych
jakościowo Miejsc Przyjaznych Pszczołom. Zwycięska gmina lub dzielnica zdobywa unikalną
nagrodę – czasową interaktywną przestrzeń poświęconą pszczołowatym. To wyjątkowe miejsce
będzie inspirowane instalacjami poświęconymi
nauce i przyrodzie, dostępnymi dotąd tylko
na najnowocześniejszych wystawach w Polsce.

To także szansa na promocję gminy lub dzielnicy
i zapewnienie jej unikalnej w skali kraju atrakcji
turystycznej.
Założenie Miejsca Przyjaznego Pszczołom jest proste! Wystarczy wybrać lokalizację – może to być fragment ogrodu lub działki,
klomb, niekoszony kawałek trawnika, a nawet
balkon. Następnie przestrzeń tę należy przystosować do potrzeb pszczołowatych. Ważne,
by pamiętać o doborze odpowiednich roślin,
których wybór jest naprawdę ogromny, a kwiaty kwitnące przez cały sezon pozwolą zapewnić

pszczołom tzw. taśmę pokarmową przez wiele
miesięcy. Porady jak to zrobić znajdują się na
www.pomagamypszczolom.pl.
Zostań Ambasadorem Pszczół!
W zakładaniu Miejsc Przyjaznych Pszczołom
pomagają Ambasadorzy Pszczół – lokalni społecznicy, którzy zachęcają mieszkańców swoich
gmin oraz dzielnic do udziału w akcji. Do ich
obowiązków należy edukowanie swojego otoczenia na temat tworzenia Miejsc Przyjaznych
Pszczołom, a także przestrzegania 5-ciu Zasad
Przyjaciół Pszczół. Dzięki Ambasadorom udział
w akcji mogą wziąć również osoby wykluczone
cyfrowo. Funkcję tę może pełnić każda osoba,
która jest lokalnym społecznikiem i doskonale
zna mieszkańców wsi, miasteczka, miasta, dzielnicy lub gminy oraz chętnie nawiązuje z nimi
kontakty. Może to być nauczyciel, opiekun koła
naukowego, wolontariusz lub pracownik organizacji pozarządowej, harcerz, instruktor kultury,
pszczelarz lub ogrodnik - tak naprawdę nie ma
ograniczeń. Ważne, by kandydat na Ambasadora
chciał włączyć się w akcję na rzecz pszczołowatych i był gotowy do działania.
Swoją chęć objęcia tej funkcji można zgłosić wysyłając wiadomość mailową na adres:
strefydlapszczol@gardenofwords.pl
Najważniejsze informacje o programie dostępne są na stronie www.pomagamypszczolom.pl
oraz na fanpage’u akcji na Facebooku Z Kujawskim Pomagamy Pszczołom.
5 ZASAD PRZYJACIÓŁ PSZCZÓŁ
1. Wiosną nie wypalam traw i nie spalam
suchych łodyg i kwiatów zeszłorocznych roślin.
2. Sadzę tylko takie rośliny, które nie
znajdują się na liście gatunków inwazyjnych.
3. Pozostawiam w ogrodzie „półdziki”
zakątek.
4. Stosuję naturalne nawozy i środki
ochrony roślin.
5. Zwiększam szanse pszczołowatych na
wychowanie potomstwa poprzez budowę
sztucznych gniazd.

Zakończenie roku szkolnego

24

czerwca
br.
uczniowie po
raz ostatniw tym roku
szkolnym
spotkali
się w murach swoich szkół. Burmistrz
Sędziszowa
Małopolskiego
Bogusław
Kmieć
uczestniczył
w uroczystym zakończeniu roku szkolnego
w Gimnazjum im. K.K.
Baczyńskiego w Sędziszowie Młp. Wręczał
nagrody uczniom wyróżniającym się w nauce
i działalności w szkole,
a także z najlepszymi
osiągnięciami sportowymi.
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Piknik na osiedlu
„Reganówka”

W

sobotnie popołudnie 2 lipca br. na
sędziszowskim
osiedlu
„Reganówka” odbył się Piknik Rodzinny. Na Placu Nivea na mieszkańców

czekało mnóstwo atrakcji, dla najmłodszych były przygotowane zabawy
i warsztaty chemiczne, pokazy szkolenia psów oraz nauka pierwszej pomocy.

Festyn „Święto Wolicy Piaskowej”

W

niedzielę 3 lipca br. swoje święto
miała Wolica Piaskowa. Z tej okazji dla
dzieci przygotowano gry i zabawy, dmuchańce,
a na koniec odbyła się zabawa taneczna.
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W poszukiwaniu morskiej przygody
Z

niecierpliwością oczekiwaliśmy wiele
miesięcy na prawie tygodniowy wyjazd.
I stało się! Z 12 na 13 czerwca o północy wsiedliśmy do autokaru znanego nam już biura podróży z Jasła o sentymentalnej nazwie „Rumcajs”.
Czterdziestoosobowa grupa żądnych przygód
uczniów zajęła miejsca, by wyruszyć na wyprawę swoich marzeń. Opiekunowie: pani dyrektor Maria Chuderska, pani Marta Ochał, pani
Ewa Żuczek oraz pan Marek Szeliga również
ochoczo przekroczyli progi naszego wycieczkowego pojazdu. Wszystko, co przed nami, roztaczało zapach wielkiej przygody.
Pierwszym, niezaplanowanym, punktem
programu było zwiedzanie Warszawy o świcie,
w blasku wschodzącego słońca. Wrażenia niezwykłe i niezapomniane. Obejrzeliśmy m.in. Pałac
Kultury i Nauki, Pałac Namiestnikowski, Grób
Nieznanego Żołnierza, Plac Trzech Krzyży, Zamek
Królewski, Stadion Narodowy. Następnie poczuliśmy zapach bitwy pod Grunwaldem na Polach
Grunwaldzkich, a potem Zamek w Malborku.
Kolejny dzień wycieczki przywitał nas słoneczną aurą. W planach mieliśmy na początek
Centrum ewelianum – Gdańskie Centrum Nauki. Z zainteresowaniem korzystaliśmy z multimedialnych pokazów świata nauki. W tym
miejscu można nie tylko eksperymentować na
interaktywnych wystawach, ale także przenieść
się „w krainę ciekłego mrozu”, czy też wybrać się
„z linijką na Słońce”, a wszystko to za sprawą pokazów naukowych. Fizyka, astronomia, chemia,
geografia, biologia i ekologia, a nawet historia –
to dziedziny, które można było odkrywać podczas fascynującej przygody z nauką! To miejsce
warte odwiedzenia! Serdecznie je polecamy!
Następnie przemierzyliśmy wiele ulic Gdańska, poznając nie tylko jego uroki, ale i historyczne odciski czasu. Między innymi zobaczyliśmy:
Stocznię Gdańską, Pocztę Polską, Dworzec
Główny, Starówkę, Katedrę, Kościół Św. Brygidy,
Kościół Mariacki, ulicę Długą i Mariacką oraz
trakt nadbrzeżny z Żurawiem w roli głównej.
Dzień był długi, ale pełen fascynujących wrażeń.
Tego dnia to jednak nie koniec jeszcze atrakcji.
Pojechaliśmy na Westerplatte, by kontynuować
poznawanie naszej historii. Przebywaliśmy
w miejscach tak dla nas ważnych z dziejowego
punktu widzenia. Poczuliśmy wydarzenia z 1939
roku. Byliśmy dumni z obrońców polskich granic. Z Westerplatte popłynęliśmy do Gdańska
statkiem pirackim. Podziwialiśmy widoki. Rejs
trwał około godziny i pozostawił niezwykle sympatyczne wspomnienia.
Po powrocie do hotelu Alma, znajdującego
się na wyspie w Gdańsku Sobieszewie, zjedzeniu
smacznej obiadokolacji, wyruszyliśmy nad morze, żeby pobyć trochę na plaży, pomoczyć nogi,
budować budowle z piasku, pograć w piłkę, czy
najzwyczajniej w świecie poodpoczywać, delektując się wspaniałą scenerią.
Kolejny dzień przywitał nas piękną pogodą.
Rozpoczęliśmy zwiedzanie w oliwskim ZOO. Na
szczęście nie musieliśmy pokonywać ogromnej
liczby kilometrów piechotą, gdyż mieliśmy zamówione wagoniki do przemieszczania się po
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tym rozległym terenie. Oczywiście wagonikiem
kierował przewodnik, który bardzo ciekawie
opowiadał nam o wszystkich zwierzętach, które
mijaliśmy po drodze. Mieliśmy również okazję
zobaczyć karmienie tutejszych fok. Następnie
pojechaliśmy do Gdyni. W tym uroczym mieście
najpierw zwiedziliśmy Oceanarium Gdyńskie,
a następnie statek – muzeum ORP Błyskawicę.
Po zakupie pamiątek wyruszyliśmy do Sopotu.
Po spacerze modnym Monciakiem i obejrzeniu krzywego domku, weszliśmy na najpopularniejszy nadmorski deptak – Molo. Ponieważ
towarzyszyła nam przepiękna pogoda, mieliśmy
szansę oglądania przepięknych widoków. Jednakże nie mogło obyć się bez skorzystania z nadmorskiej plaży i poczucia chłodu morskiej wody
na stopach. Oczywiście dodatkową atrakcją było
zupełne zakopanie naszego kolegi w piasku.
Powrót na nocleg odbywał się w bardzo do-

znaczna, ale droga mijała nam szybko, gdyż towarzyszące nam widoki uprzyjemniały nam
wędrówkę. Na zakończenie dnia podziwialiśmy
jeszcze panoramę z wieży widokowej.
Tego dnia nie planowaliśmy już wyprawy nad
morze, gdyż tego wieczoru zdecydowaliśmy się
na oglądanie meczu piłkarskiego Polska: Niemcy.
Po podróży powrotnej, obiadokolacji i zabiegach
higieny osobistej przystąpiliśmy do realizacji planów. Zasiedliśmy przed telewizorami. Emocji
było co niemiara. Przyznać należy, że cicho nie
było, ale takie wydarzenie wszystko tłumaczy.
Wynik meczu 0:0 nie był może zaspokajający
nasze ambicje, ale lepszy remis niż przegrana.
Zatem bardzo się cieszyliśmy.
Niestety nadchodziła już ostatnia noc w hotelowych pieleszach - czyli Zielona. Troszkę powojowaliśmy z pastą do zębów, ale chyba wszystkim to się
podobało i nikomu szczególnie nie przeszkadzało.

brych nastrojach. Oczywiście powtórzyliśmy
wyprawę nad morze. Skorzystaliśmy z niebywałej okazji, że nasz hotel usytuowany był niedaleko
pięknej plaży i otwartego morza. Kolejny dzień
żegnaliśmy w bardzo dobrych nastrojach i z cudownymi wrażeniami.
Czwartek przywitał nas bardzo niekorzystną
aurą. Padał deszcz, niebo było zasnute chmurami. Nadzieja na lepszą pogodę jednak kiełkowała
gdzieś w naszych sercach, gdyż mieliśmy podziwiać wydmy w Słowińskim Parku Narodowym.
Podróż do Łeby mijała jednak w strugach deszczu. Gdy wysiedliśmy z autokaru i przesiedliśmy się do kolejki, którą mieliśmy zwiedzać to
uzdrowiskowe miasto, posypał się z nieba grad.
Nadzieja na zobaczenie wydm odpływała w siną
dal. Jednakże po około półtoragodzinnym zwiedzaniu miasteczka okazało się, że po deszczu nie
został już żaden ślad, a nad naszymi głowami
uśmiecha się radosne, upalne słoneczko. Ochoczo wskoczyliśmy do meleksów, którymi dostaliśmy się na same wydmy. Widok był nieziemski.
Niektórzy z nas uznali, że znaleźliśmy się na afrykańskiej pustyni. Wrażenia były niesamowite. Po
zrobieniu kilkunastu lub kilkudziesięciu zdjęć
wyruszyliśmy brzegiem morza, trasą liczącą
sześć kilometrów w drogę powrotną. Odległość

Kolejnego dnia, w piątek, po śniadaniu pożegnaliśmy Almę. Zmierzaliśmy w drogę powrotną
do domu. Nie był to jednak koniec poznawania
naszego pięknego kraju. Po drodze wstąpiliśmy
do Torunia, poznać miasto i jego zabytki. Przywitać się z Mikołajem Kopernikiem, pogłaskać
żabki przynoszące szczęście i fortunę, oraz koniecznie zakupić toruńskie pierniki. Początkowo
wydawało się, że deszcz pokrzyżuje nasze plany,
ale po piętnastominutowej ulewie, którą spędziliśmy pod dachem, rozpogodziło się i wszystko
udało się w stu procentach.
Wszystko co dobre, szybko się kończy, tak
mówi stare, mądre przysłowie. Nasza wspaniała
wycieczka niestety dobiegała końca. Przed nami
tylko droga powrotna do domu. Dojazd na miejsce znowu zaplanowano na godzinę 24.00. Na
kolejną wyprawę czekamy już z niecierpliwością.
Ale to dopiero za rok!
Serdecznie dziękuję opiekunom za poświęcenie czasu i umożliwienie odbycia takiej
wspaniałej eskapady, która przybliżyła uczniom
historyczne, przyrodnicze, geograficzne oraz architektoniczne walory naszej Ojczyzny. Jesteście
Wspaniali!!!
Maria Chuderska, pomysłodawca
i organizator wyjazdów krajoznawczyc
Biuletyn Sędziszowski
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Spotkanie z pisarką
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czerwca 2016 spotkaliśmy się ze
znaną i lubianą autorką książek
dla dzieci Renatą Piątkowską, której towarzyszyła pani Malwina Kożurno, lektor.
Spotkanie zorganizowane przez Bibliotekę
Publiczną w Sędziszowie Małopolskim
odbyło się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Wzięły w nim udział dzieci
z Przedszkola Publicznego nr 2 grupa
V i grupa VI, oraz dzieci z klasy II c ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Sędziszowie Małopolskim.
Pani Renata Piątkowska jest laureatką
wielu konkursów literackich. Między innymi
za książkę pt. „Na wszystko jest sposób” otrzymała II nagrodę w konkursie na współczesną
książkę dla dzieci i młodzieży w wieku do lat
sześciu im. Astrid Lindgren zorganizowanym
przez Fundację ABC XXI w. Cała Polska Czyta Dzieciom. Jej książka „Wieloryb” otrzymała
Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego, a „Wszystkie moje mamy” I Nagrodę
w konkursie „Przecinek i kropka”. Za całokształt twórczości pisarka otrzymała Nagrodę im. Marii Weryho-Radziwiłłowicz. Kilka
z jej książek zostało wpisanych na Złotą Listę
Fundacji ABC XXI w. Cała Polska Czyta Dzieciom i są to między innymi: „Opowiadania
z piaskownicy”, „Nie ma nudnych dni”, „Na
wszystko jest sposób”. 21 marca 2016 r. została
Kawalerem Orderu Uśmiechu.
W trakcie spotkania jako ciekawostkę dzieci dowiedziały się, że w dniu urodzin
autorki, czyli 2 kwietnia, obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci oraz
rocznicę urodzin Hansa Christiana Andersena
oraz że w Bielsku-Białej, gdzie mieszka pisarka,
mieści się Wytwórnia Filmów Rysunkowych.
Do spotkania dzieci przygotowywały się, poznając przygody Tomka, który jest głównym
bohaterem „Opowiadań dla przedszkolaków”
oraz Maćka i jego siostry Oliwki z książeczki
pt. „Nie ma nudnych dni”. Dzieciom czytały panie bibliotekarki z Biblioteki Publicznej
w Sędziszowie Małopolskim. Jednocześnie
dzieci wykonywały piękne ilustracje do czytanych tekstów, które podczas spotkania stworzyły barwną dekorację. Maluchy głośnymi
brawami powitały gości. Autorka Renata Piątkowska opowiedziała dzieciom o swoich książeczkach, ich ludzkich i zwierzęcych bohaterach, a Malwina Kożurno bawiła wszystkich
doskonałą interpretacją czytanych tekstów.
Spotkanie przerodziło się w dialog między autorką a dziecięcą publicznością.
Renata Piątkowska pokazała dzieciom
drogę jak powstaje książka. Nie chodzi tu wyłącznie o czas potrzebny autorowi do jej napisania, ale również wszystkie etapy, które następują po ukończeniu przez pisarza tekstu aż do
pojawienia się gotowego egzemplarza książki
na księgarskiej półce. Podczas inscenizacji,
w której wzięły udział dzieci okazało się, że od
pomysłu, poprzez pisanie, ilustrowanie, drukowanie do pojawienia się książki w księgarni
jest bardzo długa i pracochłonna droga.
Biuletyn Sędziszowski
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1. Najpierw TWÓRCA/AUTOR/PISARZ
musi mieć pomysł.
2. Może rozpocząć pracę nad tekstem.
3. PISARZ proponuje swój gotowy tekst
WYDAWCY - gdy tekst się spodoba zostaje
podpisana umowa.
4. W REDAKCJI następuje przygotowanie
tekstu do druku - ustala się: wielkość książki,
rodzaj oprawy, ilustracje, krój pisma, rodzaj
papieru.
5. Tekst trafia do KOREKTORA, który
wyszukuje i poprawia błędy w tekście.
6. GRAFIK projektuje okładkę, ILUSTRATOR
wykonuje szkice ilustracji.
7. PISARZ autoryzuje całość.
8. No i wreszcie książka trafia do DRUKARNI.
9. W INTROLIGATORNI wydrukowane
arkusze są składane, szyte lub klejone,
książka nabiera ostatecznego kształtu.
10. Gotowe nowiutkie książki trafiają do
MAGAZYNU lub HURTOWNI, a stąd do

KSIĘGARNI.
11. Dopiero teraz KSIĄŻKA POJAWIA SIĘ
WŚRÓD NAS i jest dostępna dla czytelników:
w DOMU, w BIBLIOTECE.
Spotkanie autorskie było dla dzieci i dla nas
okazją do osobistego poznania autorki pani
Renaty Piątkowskiej, nabycia książeczek oraz
zdobycia autografu.
Dzieci podzieliły się wrażeniami ze spotkania
udzielając wywiadu dla Telewizji Sędziszów.
Serdecznie dziękujemy pani Renacie Piątkowskiej za spotkanie i piękne książki oraz
pani Malwinie Kożurno za cudowną interpretację czytanych tekstów. Chwile spędzone
razem pozostaną na zawsze w pamięci dzieci oraz Pracowników Biblioteki Publicznej
w Sędziszowie Małopolskim. Prace wykonane do twórczości Renaty Piątkowskiej
wystawione zostały w Bibliotece Publicznej
w Sędziszowie Małopolskim.
Zapraszamy.
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Piąta „Noc
w Bibliotece”
B

iblioteka Publiczna w Sędziszowie Młp.
już po raz piąty włączyła się w ogólnopolską akcję „Noc w Bibliotece” 2016. Głównym
organizatorem wydarzenia „Noc w Bibliotece”
jest Centrum Edukacji Obywatelskiej, przy
wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa,
w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa.
„Noc w Bibliotece” to ogólnopolska akcja
wieczorno-nocna promująca czytelnictwo i biblioteki jako miejsca z bogatą ofertą kulturalną,
„bezpłatne okno na świat”, dzięki któremu można poszerzyć swoją wiedzę, odpocząć, poczytać.
Ta impreza czytelnicza jest dużym przeżyciem
zarówno dla dzieci, jak i bibliotekarzy. Z roku
na rok obejmuje swoim zasięgiem coraz więcej
bibliotek publicznych i szkolnych. W tym roku
przystąpiło do niej ponad 1000 placówek.
„Noc w Bibliotece” to duże wydarzenie także w życiu Biblioteki Publicznej w Sędziszowie
Młp. Świadczy o tym fakt, że 4 czerwca br. została
przeprowadzona już po raz piąty. Na ten wyjątkowy wieczór zostały zaproszone dzieci w wieku
6-13 lat. Wraz z trzema paniami bibliotekarkami
odbyły „Podróż do świata bajek i baśni”. Pod takim hasłem odbyła się akcja „Noc w Bibliotece

przez hol biblioteki dotarły do chatki Baby Jagi.
Poczęstowały się cukierkami zawieszonymi na
ścianach domku. Nie dały się zapędzić do wnętrza chaty podstępnej czarownicy, bo rozwiązały
zagadkę, dzięki której czar przestał działać. I tak
dotarły do czytelni, gdzie bajkowy klimat stworzyły dekoracje wykorzystywane w uroczystości
„Pasowania na czytelnika”. Tam każdy z nich poczuł się aktorem podczas zabawy „Wystawiamy
sztukę „Kopciuszek”. Wszyscy świetnie poradzili
sobie z przydzielonymi zadaniami i z wielkim
przejęciem odczytywali swoje role.
Po krótkim odpoczynku dzieci przystąpiły
do tworzenia własnych ilustracji do czytanej baj-

2016”. Był to wieczór pełen wrażeń, podczas
którego poprzez zabawę dzieci miały kontakt
z książką. Pojawiała się ona w wesołych grach,
w wędrówce bajkowym szlakiem pięknych dekoracji, podczas zajęć plastycznych, przy rozwiązywaniu kalamburów czy łamigłówek literackich.
Celem spotkania było pokazanie jak ciekawym
miejscem jest biblioteka, także wieczorem, po
godzinach, że warto ją odwiedzać według hasła
„Mam po drodze, wchodzę”. A świat bajek i baśni
jest wciąż magicznym miejscem, podobnie jak
biblioteka.
Impreza czytelnicza rozpoczęła się o godzinie 17.00. Dzieci zwiedzały bibliotekę bawiąc się
w „stonogę”. Zatrzymywały się przy dekoracjach,
które były przystankami w ich podróży po krainie bajek i baśni. Przed ruszeniem dalej wykonywały różne konkurencje, odgadywały zagadki,
słuchały ciekawostek na temat wilka, Czerwonego Kapturka, zamków. Najpierw, przechodząc

ki. Powstały piękne kolorowe rysunki, z których
ułożyły książeczkę z obrazkami na podwórku
przed biblioteką. Były też konkurencje sportowe
z jabłkiem, zabawy na podwórku, a także kalambury, podczas których dzieci odgadywały tytuły
baśni.
„Noc w Bibliotece” zakończyła się o godzinie 20.00. Ostatnie minuty zostały wykorzystane na pamiątkowe wpisy na okolicznościowym
plakacie. Ciepłe słowa świadczą o zadowoleniu
i mile spędzonych chwilach. Te kilka godzin upłynęły niespodziewanie szybko. Dzieci opuszczały
mury sędziszowskiej biblioteki pełne wrażeń.
Także Biblioteka Publiczna w Klęczanach
wraz z biblioteką z SP Klęczany zorganizowały pod koniec roku szkolnego, 20 czerwca br.,
niespodziankę dla najmłodszych czytelników.
Było to „Popołudnie z Książką w Bibliotece
Szkolnej” pod hasłem „Bohaterowie bajek i baśni - Wróżki i czarownice – Sabat na szkolnym
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zamku”. W imprezie czytelniczej wzięło łącznie
udział trzynaścioro dzieci w wieku 10 – 11 lat.
W programie były zagadki literackie, układanki wyrazowe, zabawy ruchowe, głośne czytanie
i swobodne rozmowy na temat książeczek, ich
magicznych bohaterów. Najważniejszym celem
spotkania było pogłębienie zainteresowań dzieci
bajkami i baśniami. Każde z nich zostało zaopatrzone we własny materac, by mogły wygodnie
uczestniczyć w zajęciach.
Spotkanie zaczęto od poinformowania
dzieci o typach bibliotek. A ponieważ miejscem
zajęć była biblioteka szkolna, więc pierwsza zabawa była z nią związana. Takie też hasło dzieci
odczytały na szyfrogramie skacząc co trzy pola
na przygotowanych dla nich planszach. Dużo
frajdy dostarczyła im konkurencja polegająca na
ułożeniu jak największej ilości tytułów spośród
przygotowanych wyrazów. Podpowiedzi kryły
się na wystawce książek. Dzieci w oczekiwaniu
na gościa, który miał wystąpić „w skórze czarownicy”, zastanawiały się czy baśniowych czarnych
charakterów należy się bać, jaką rolę odgrywają
w bajkach, czy da się ich polubić. Bez wątpienia
służą pokazaniu walki dobra ze złem. Dzieci się
ich nie boją, wzbudzają swoim wyglądem nie
przestrach, lecz śmiech i są zaproszeniem do
zabawy. Tak też było teraz, gdy przyszła do nich
macocha Śnieżki i chciała wypróbować na nich
swoje tajemne sztuczki. Jakże się zdziwiła, gdy
jej moc nie była absolutna, pośród dzieci był
Harry Potter i mała czarodziejka z krainy Oz.
Młodzi adepci tajemnej magii próbowali swoich
sił wymachując różdżką, oglądając przyszłość
w kryształowej kuli. Zawyrokowali, że w piątek
jak nic nastąpi koniec roku szkolnego. A kto
w to nie wierzy, to niech uczy się dalej! Czarownica rzucała czary, uroki, próbowała być groźna, ale
nawet towarzyszący jej kruk nie mógł zakłócić
popołudniowego spotkania z książką. Widząc, że
nie ma żadnych szans z dobrymi czarodziejami,
uciekła ze szkolnego zamku. Pognała, by zdążyć
na sabat czarownic, na Łysą Górę, w noc świętojańską. Dzieci stwierdziły „My wolimy wróżki
w bajkach, pozytywne postacie. Kto chce zdobyć
naszą sympatię i szacunek, ten musi zasłużyć
sobie dobrym zachowaniem!”
Wszystkim uczestnikom obu imprez czytelniczych dziękujemy za obecność, kreatywność,
uśmiech i wspólną zabawę! Do zobaczenia za
rok, podczas kolejnej edycji „Nocy w Bibliotece”.
Biuletyn Sędziszowski
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XII Bieg
Sędzisza
23

czerwca br. po raz dwunasty odbył się
Bieg Sędzisza. Tym razem nie ulicami miasta, lecz na stadionie Lechii. W biegach na dystansach 460 m, 920 m, 1380 m
i biegu głównym 4600 m wystartowało
w sumie 140 osób.
Dziewczęta szkoła podstawowa kl. I-II
1. Emilia Łoboś, SP Borek Wielki
2. Julia Magdoń, SP Góra Ropczycka
3. Zuzanna Tatara, SP Wolica Piaskowa
4. Katarzyna Kozek, SP Zagorzyce Dolne
5. Nikola Żmuda, SP 3 Sędziszów Młp.
6. Klaudia Pietkiewicz, SP Będziemyśl
Chłopcy szkoła podstawowa kl. I-II
1. Karol Delikat, SP 3 Sędziszów Młp.
2. Bartłomiej Sędłak, SP Czarna Sędziszowska
3. Kamil Surman, SP Wolica Piaskowa
4. Filip Koszowski, SP 3 Sędziszów Młp.
5. Dariusz Niepla, SP Szkodna
6. Adrian Świniuch, SP Wolica Piaskowa
Dziewczęta szkoła podstawowa kl. III-IV
1. Martyna Michalska, SP 3 Sędziszów Młp.
2. Dominika Ziobro, SP 2 Sędzisżów Młp.
3. Ewelina Piszczek, SP Wolica Piaskowa
4. Kamila Gątarska, SP Boreczek
5. Oliwia Borowiec, SP Boreczek
6. Julia Charchut, ZP Zagorzyce Dolne
Chłopcy szkoła podstawowa kl. III-IV
1. Dawid Ochał, SP Zagorzyce Górne
2. Ernest Szpara, SP 3 Sędziszów Młp.
3. Paweł Feret, SP Czarna Sędz.
4. Adrian Babiarz, SP Wolica Piaskowa
5. Igor Charchut, SP Zagorzyce Górne
6. Mateusz Kwaśniak, SP Będziemyśl
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2. Karolina Mech, Ocieka
3. Patrycja Borek, Czarna
4. Joanna Cwanek, Ocieka
5. Gabriela Kubik, Zagorzyce
6. Joanna Kurowska, Zagorzyce

Dziewczęta szkoła podstawowa kl. V-VI
1. Gabriela Skiba, SP Borek Wielki
2. Katarzyna Feret, SP Sędziszów Młp.
3. Mariola Niepla, SP Szkodna
4. Katarzyna Godyń, SP 2 Sędziszów Młp.
5. Izabela Trojan, SP Krzywa
6. Klaudia Ochał, SP Zagorzyce Górne
Chłopcy szkoła podstawowa kl. V-VI
1. Piotr Rojek, SP 3 Ropczyce
2. Jakub Bębenek, SP Zagorzyce Dolne
3. Filip Urbanek, SP 2 Sędziszów Młp.
4. Karol Czarnik, SP 3 Sędziszów Młp.
5. Dawid Lorenc, SP 3 Sędziszów Młp.
6. Mateusz Panek, SP Czarna Sędz.
Dziewczęta gimnazjum
1. Emilia Czapka, Rzeszów

Chłopcy gimnazjum
1. Jakub Przydział, Sędziszów Młp.
2. Marcin Siwiec, Zagorzyce
3. Benedykt Baljon, Zagorzyce
4. Krzysztof Kania, Zagorzyce
5. Dominik Dobrzewski, Sędziszów Młp.
6. Kamil Perlik, Ocieka
Open mężczyźni
1. Patryk Stokłosa
2. Damian Przydział
3. Tomasz Szela
4. Józef Kubik
5. Józef Rojek
6. Paweł Pieprzak
Open kobiety
1. Katarzyna Przydział
2. Marzena Róg
3. Grażyna Michalska
4. Ewelina Toropiła
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Turniej Piłki
Nożnej o Puchar
Burmistrza 2016

R

ozgrywki XXVI edycji Turnieju Piłki
Nożnej o Puchar Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego rozpoczęły się 10
lipca. Mecz „Korony” Góra Ropczycka
z Lechią Sędziszów zakończył się zwycięstwem sędziszowskiej drużyny 1:6. Z kolei
17 lipca rozegrano 4 mecze. Mecze półfinałowe odbędą się 24 lipca. Drużyny z Wolicy
Piaskowej i Zagorzyc zmierzą się w Zagorzycach o godz. 15.00, natomiast Lechia Sędziszów i Sokół Krzywa na stadionie w Sędziszowie Młp. o godz. 17.30. Finał odbędzie
się 31 lipca br. na stadionie sędziszowskiej
Lechii, o godz. 15 mecz o III miejsce, natomiast o godz. 17 wielki finał pucharu.
Wyniki I rundy pucharu burmistrza:
Płomień Zagorzyce – Gród Będziemyśl 2:0
(2:0)
Piast Wolica Piaskowa – Borkovia Borek
Wielki 2:1 (1:1)
Progres Kawęczyn – Lechia Sędziszów 1:3
(0:1)
Sokół Krzywa – Plon Klęczany 1:0 (0:0)

Mistrzostwa Polski 2016 Nike Playarena
17

lipca 2016 roku odbyły się mistrzostwa Polski ligi 6-osobowej w piłkę
nożną: Nike Playarena. Mecze rozgrywane
były na terenie stadionu Zagłębia Sosnowiec. Zwycięzcą ligi regionalnej w Sędziszowie Małopolskim została drużyna FC
Reganówka, która wywalczyła przepustkę
na mistrzostwa.
Planowo zespół miał pojechać w składzie 9 osobowym, ale ostatecznie nasze
miasto reprezentowało 7 członków zespo-
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łu: kapitan Marcin Lach, Damian Marciniec, Dariusz Szczęch, Dariusz Czółno,
Szymon Majcher, Krystian Majka, Radosław Kisiel. Mecze zawodnicy rozgrywali
w koszulkach, na których widniał herb
Sędziszowa Małopolskiego, a w przerwach
meczu zakładali koszulki z nowym logiem
promującym miasto.
W pierwszym meczu drużyna z Sędziszowa pokonała mistrza Zabrza 2:0.
Niestety wobec braku zmian (jedynym

zmiennikiem był bramkarz) przegrała kolejno mecze z: Katowicami 7:3, Krakowem
8:2 oraz z Jastrzębiem Zdrój 6:1. Pierwsze
połowy meczy były wyrównane, ale ograniczone siły i nieobecność trzech podstawowych zawodników dały o sobie znać.
Ostatecznie odpadli, ale z honorem i po
walce do końca. Jeden z meczy obserwował selekcjoner reprezentacji Polski, który
zwrócił uwagę na sędziszowskiego zawodnika Krystiana Majkę.
Biuletyn Sędziszowski
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Sukcesy sportowców nagrodzone
S

ztangiści
sędziszowskiej
LechiiMagdalena Pasko i Dariusz Januś, oraz
pochodzący ze Szkodnej zawodnik sumo
Paweł Pieprzak, odebrali 15 lipca br. z rąk
burmistrza Bogusława Kmiecia oraz zastępcy burmistrza Wiesława Wojdona nagrody
pieniężne za osiągnięcia sportowe.
Magda Pasko odebrała nagrodę 1200 zł
brutto za wyniki w rozgrywanych w dniach
1-3 lipca 2016 r. Mistrzostw Polski Seniorek w Mroczy. Podczas zawodów Magda
rywalizowała z najlepszymi sztangistkami
Polski w kategorii +75 kg. Zawodniczka sędziszowskiej Lechii była najlżejsza w stawce.
W rywalizacji o zwycięstwo ostatecznie pozostały Magda Pasko i Sabina Bagińska. Pasko
w pierwszym podejściu wyrwała 93 kg,
już tym wynikiem zapewniła sobie srebro.
W drugim podejściu 98 kg było niezaliczone,
ale M.Pasko wyrwała je w trzecim podejściu.
Jednak rywalka wyrwała 100 kg i wyprzedziła
Pasko o 2 kg. Ostatecznie zawodniczka MLKS
Lechia Sędziszów zdobyła srebro w rwaniu.
Podrzut przebiegał podobnie – w ostatecznej
rozgrywce pozostały Pasko i Bagińska. 122 kg
w pierwszym podejściu podrzutu zapewniło
Magdzie przynajmniej srebro. Zawodniczka
Lechii próbowała jeszcze 130 kg, ale podrzucenie takiego ciężaru okazało się zbyt trudne.
Bagińska podrzuciła 131 kg i wygrała rywalizację. Ostatecznie wyrwanie 98 kg i podrzucenie 122 kg dało Magdzie 220 kg i drugie
miejsce w dwuboju. Pasko wywalczyła tytuł
V-ce Mistrzyni Polski Seniorek i dwa „małe
medale” (za rwanie i za podrzut).
Dariusz Januś otrzymał dwie nagrody.
1500 zł brutto za osiągnięte wyniki podczas
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rozgrywanych w dniach 23 czerwca – 2 lipca
2016 r. Mistrzostw Świata Juniorów w Tibilisi (Gruzja) w kategorii do 69 kg. Nasz zawodnik uzyskał w rwaniu 120 kg (113, 117 i
120), a w podrzucie 155 kg (143, 152, 155), co
w dwuboju dało rezultat 275 kg i zapewniło
10. miejsce (na 19 startujących zawodników).
Zawodnik zaliczył wszystkie 6 podejść. Natomiast drugą nagrodę – 1000 zł brutto – przyznano mu za osiągnięcia sportowe podczas
rozgrywanych 23 czerwca 2016 r. w Nidzicy
Mistrzostw Polski Juniorów do lat 20, gdzie
wystąpił w kategorii do 69 kg.
Po bardzo dobrym występie w rwaniu,
w podrzucie po zapewnieniu sobie brązowego medalu Mistrzostw Polski, przystąpił
do walki o złoto. Niestety, miał tylko jedną

próbę na 150 kg, która minimalnie została
niezaliczona. Zawodnik podczas stabilizacji
sztangi doznał powysiłkowego zamroczenia
i sztanga nie została utrzymana do komendy
sędziowskiej. Dariusz Januś został uznany za
zawodnika o największym potencjale w Polsce w kategorii do 69 kg, czego dowodem
było wygranie wszystkich zawodów eliminacyjnych do Mistrzostw Świata Juniorów
i uczestniczenie w tych zawodach w czerwcu
w br. w Tibilisi.
Paweł Pieprzak pochodzący ze Szkodnej zawodnik klubu Syrena Wola Gnojnicka
otrzymał nagrodę 1500 zł brutto za III miejsce na Mistrzostwach Europy Sumo rozgrywanych w dn. 21-24 kwietnia 2016 r. w Krotoczynie w kategorii seniorów do 70 kg.
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Sędziszowscy siatkarze w turnieju na Ukrainie
W

dniach 1-4 lipca br. męska
drużyna siatkarska PZL Sędziszów wzięła, po raz kolejny, udział tym
razem w VI Międzynarodowym Turnieju Siatkarskim o puchar Starosty Rejonu
Śniatyńskiego. Turniej był rozgrywany w miejscowości Załucze. Gościnna
ziemia pokucka przyjmowała drużyny
z Polski, Białorusi i Ukrainy. W rywalizacji siedmiu drużyn męskich, siatkarze
z Sędziszowa zajęła czwarte miejsce za
drużynami Załuczja I, Załuczja II i Kołomyjszczina. W rywalizacji pań zwyciężyła
drużyna z Odessy przed Białorusinkami
i drużyną ze Lwowa.
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NASZE KLIMATY
W drogę!

„Po wszystkich razem drogach tętnią i turkocą
Taradajka za koczem, koczyk za karocą,
Tu się cisną przez groble lub też drą przez lasy
I lekkie soliterki, i ciężkie kolasy”.
(Franciszek Morawski, XIX w.)

W

przekonaniu cudzoziemców Polacy
przez wieki uchodzili za naród rozmiłowany w podróżach. Opinia taka dotyczy raczej
magnaterii i szlachty. Możliwości chłopów
były bowiem pod tym względem, z różnych
przyczyn, mocno ograniczone. Jeśli opuszczali swoje wsie i chaty, czynili to sporadycznie np. wybierając się na odpust, jarmark,
do miejsc świętych.
Zjawisko takie datuje się od wieku XIX.
Chłopi wyruszali w drogę zazwyczaj pieszo.
Jedynie zamożniejsi lub udający się na targ
bądź jarmark wsiadali na proste furmanki.
Inaczej szlachta – przedstawiciele tej warstwy społecznej, jeśli już musieli wyjechać
ze swych przytulnych dworów, zapewniali
sobie uprzednio wygodne podróżowanie.
Solidnych przygotowań wymagały zwłaszcza
wyprawy długie np. na sejmiki, elekcje, w odwiedziny do odległych majątków. Wprawdzie
przy gościeńcach – jak dawniej nazywano
drogi – stały liczne karczmy, jednak przezorny szlachcic preferował własne zapasy
żywności. Gdy w podróż wybierała się cała
szlachecka rodzina, wówczas potrzebna była
wygodna kareta na pasach lub resorach, kocze
dla dzieci oraz ich opiekunów, a także kilka
towarowych wozów. Pełna fantazji młodzież
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chętniej dosiadała rączych wierzchowców.
W ostateczności sadowiła się w pojazdach
lekkich i szybkich, przedkładając nad wygodę ryzyko i brawurę. Ulubionym pojazdem
młodych była linijka doskonale sprawdzająca się na bezdrożach i leśnych przesiekach.
Niegdysiejsze nasze drogi wymagały
jednak mocnych pojazdów i wytrzymałych
cugantów. Głębokie wyboje i koleiny po
opadach deszczu zamieniały się w paryje
wypełnione błotnistą mazią. Na niektórych
podmokłych terenach jesienią i na przedwiośniu pokonanie takich przeszkód stawało
się niepodobieństwem. W każdym stuleciu
dla Polaków ekwipaże oraz wierzchowce nie
ograniczały się do roli środka transportu.
Poprzez jakość, prezencję i wystrój wyrażał
się prestiż oraz skala zamożności właściciela.
Obcokrajowców dziwiła np. liczna, strojna
służba, wystawne pojazdy w orszaku, bogate
uprzęże i rzędy końskie. W średniowieczu
najczęściej podróżowano konno. Do wymoszczonych bryk, kolebek na pasach, krytych wozów wsiadały najczęściej niewiasty,
osoby leciwe, słabowite, niektórzy dostojnicy.
Już wtedy troszczono się nie tylko o wygodę jazdy. Ówczesne pojazdy konne, czapraki
i kapy na wierzchowce znamionowało wyrafinowane zdobnictwo nasilające się jeszcze
w kolejnych stuleciach. W wiekach XVI
i XVII upowszechniły się zaprzęgi wielokonne nacechowane bogatą ornamentyką
pojazdów i strojnością uprzęży. Całości dopełniały urodziwe konie, którym niekiedy
farbowano sierść i grzywy. Na krótsze wyprawy np. do sąsiedztwa wybierano się zwy-

kle konno, czasem bryczką, koczykiem bądź
eleganckim brożkiem z baldachimem. W zimie potrzebne były sanie albo rodzaj karety
osadzonej na płozach. Bywało, że towarzyski
szlachcic jeździł „rzemiennym dyszlem”, odwiedzając licznych znajomych. W rezultacie nader późno wracał w domowe pielesze.
W XVII i XVIII w. popularność zyskały wygodne kolasy i landa, zaś masywne
karety wyposażone już były w mechanizm
zapewniający większą zwrotność. W okresie
baroku i rokoka wszelkie pojazdy, zwłaszcza
sanie, posiadały nieprawdopodobną wręcz
ornamentykę. Sanki szlichtadowe przypominały dzieła sztuki, z rzeźbami postaci mitologicznych i alegorycznych. Dopiero u schyłku
XVIII w. zaznaczyła się klasyczna prostota
linii. Jednakowoż Polak–esteta nigdy tak
na dobre nie zrezygnował z ozdób. W okres
rozbiorów „wjechaliśmy” lekkimi pojazdami
na resorach: kolaskami, kabrioletami, kariolkami, koczobrykami, faetonami, berlinkami.
Upowszechniły się wygodne landauery, wolanty, najtyczanki, zaś polska bryczka zyskała uznanie również za granicą. W czasach
niewoli symbolem polskości stały się klasyczne, czterokonne zaprzęgi z taką rodzimą
bryczką, narodowe krakowskie, a na Kresach
bałagulskie. Wzrosło zainteresowanie pocztą konną wykorzystującą konie rozstawne.
Przez pewien czas, głównie na terenie Galicji, popularny stał się węgierski styl zaprzęgowy. Nie sprawdził się natomiast w pełni
styl angielski. Po pierwszej wojnie światowej
wzrastała rola rozwijającej się kolei żelaznej.
Na nasze drogi wkroczyła motoryzacja, która
zaczęła wypierać zaprzęgi i konne kawalkady.
Tekst i ilustracja: Maria Wilczok.
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