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Złote Gody 2017
Bieg Sędzisza

Pierwszy Dino Top Festival 
w Sędziszowie



I Dino Top Festival
Gwiazdy muzyką rozbujały publiczność w Sędziszowie Małopolskim, gdzie odbył się Dino Top Festiwal. Na scenie jako ostatni zagrali 

Skaldowie, którzy zaprezentowali jedne ze swoich najbardziej znanych utworów m.in. „Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał”. Tłum 
słuchaczy przed sceną wcześniej rozgrzał zespół RSC. Przed „dinozaurami” scena gościła laureatów wczorajszego konkursu piosenek na 

interpretację utworów Wojciecha Młynarskiego - Agnieszkę Podubny, Dominikę Kobiałkę z zespołem Tension Zero, Oliwię Skórę. Agnieszka 
Podubny z utworem Wojciecha Młynarskiego „Lubię wrony” zdobyła pierwszą nagrodę. Zwyciężczyni oprócz statuetki otrzymała 20-godzin-
ną sesję nagraniową w studiu Polskiego Radia Rzeszów oraz 2 tys. zł. II miejsce: zajęła Dominika Kobiałka z zespołem Tension Zero, wygrała 

nagranie profesjonalnego teledysku i 2 tys. zł. III miejsce przyznano Oliwii Skórze, która otrzymała  2 tys. zł. 
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Podpisanie porozumienia ws. organizacji festiwalu

Radio 
Rzeszów 
nadawało 
z Sędziszowa

TVP Rzeszów na sędziszowskim 
Rynku

rzemysław Tejkowski, prezes zarządu
Polskiego Radia Rzeszów, Józef Ma-

tusz, dyrektor oddziału terenowego TVP 
– TVP Rzeszów oraz Bogusław Kmieć, 
burmistrz Sędziszowa Małopolskiego, 14 
czerwca br. podpisali trójstronne poro-
zumienie w sprawie organizacji Festiwalu 
Dino Top. 

Porozumienie podpisano w podziemiach 
Ratusza, gdzie 21 listopada 2016 r. nadawa-
ne było 1000 wydanie Listy Dino Top. Tutaj 
też zrodził się pomysł na zorganizowanie fe-
stiwalu muzyki „dla dinozaurów i nie tylko”. 
Festiwal będzie wydarzeniem dwudniowym. 
W sobotę 24 czerwca w sędziszowskim domu 
kultury odbędą się przesłuchania w konkur-
sie na interpretację piosenek autorstwa Woj-
ciecha Młynarskiego. Natomiast w  niedzielę 
na stadionie Lechii publiczność zobaczy wy-
stępy laureatów konkursu, a wieczorem grupy 
RCS i gwiazdy festiwalu – zespołu Skaldowie. 

obota przed sędziszowskim Ratuszem
upłynęła z Radiem Rzeszów. Od go-

dziny 9 do 11 audycję prowadził Maciej 
Gnatowski, który na antenie rozmawiał 
z Paką Sędzisza, Edytą Winkowską twór-
czynią zespołu Blues, tancerzami ZPiT 
Rochy, Dorotą Żak, autorką ikon, zespo-

ato w regionach”, letni program
TVP Rzeszów, 25 czerwca br. na 

żywo emitowane było z sędziszowskiego 
Rynku. Było o zabytkach, atrakcjach tury-
stycznych, o ludziach z pasją. Program pro-

P

S

„L

Festiwal jest współorganizowany przez Pol-
skie Radio Rzeszów, TVP Rzeszów, Gminę 
Sędziszów Małopolski, z  ramienia której za-
dania realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek 

Kultury i odbywa się pod patronatem prezesa 
TVP i  Audytorium 17. Pomysłodawcy festi-
walu mają nadzieję, że będzie to wydarzenie 
cykliczne.

łem Łagodna Pianka oraz z Kazimierzem 
Popielarzem o 60-leciu sędziszowskiego 
Domu Kultury. Natomiast popołudnie 
należało do listy przebojów Dino Top. 
Jerzy Szlachta i Andrzej Klee w naszego 
Rynku prowadzili kolejne wydanie tego 
programu. 

wadzili Ilona Małek i Marcin Pawlak, a ich 
gośćmi byli burmistrz Sędziszowa Małopol-
skiego Bogusław Kmieć, Marek Flis, Monika 
i Łukasz Ptaś, Alfred Kułak, Piotr Czeladka 
oraz kapela podwórkowa Paka Sędzisza. 
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Złote Gody
czerwca 2017 r., w sali Senator Gran
Via w Olchowej, odbyła się uroczy-

stość tzw. „Złote Gody.” Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej przyznał wszystkim Ju-
bilatom obchodzącym Jubileusz - Medal za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 

Medal ten, jest cywilnym odznaczeniem 
państwowym, ustanowionym jako nagro-
da dla osób, które przeżyły 50 lat w  jednym 
związku małżeńskim, został przyznany dla 
81 par Jubilatów Gminy Sędziszów Mało-
polski. W imieniu Prezydenta RP, Burmistrz 
Sędziszowa Małopolskiego, Pan Bogusław 
Kmieć wręczył medal 70 parom Jubilatów, 
natomiast ze względu na stan zdrowia, nie 
wszyscy Jubilaci mogli uczestniczyć w  uro-
czystości, medale zostaną im przekazane 
w terminie późniejszym.Uroczystości rozpo-
częły się Mszą Św. odprawioną przez ks. dzie-
kana Krzysztofa Gaca w Kościele Parafialnym 
pw. Miłosierdzia Bożego, w trakcie której Ju-
bilaci odnowili przysięgę małżeńską.

W uroczystości wzięli udział także Wie-
sław Wojdon, zastępca burmistrza Sędzi-
szowa Młp., Jerzy Kiebała, przewodniczący 
Rady Miejskiej, Witold Darłak, starosta Po-
wiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, Berna-
deta Frysztak, wicestarosta, Monika Majka, 
kierownik biura Senatora RP Zdzisława 
Pupy, Pani Dorota Znamirowska, kierownik 
biura Posła RP ppana Kazimierza Moskala, 
Agnieszka Saj, kierownik USC w  Sędziszo-
wie Młp. oraz Magdalena Idzik, zastępca ke-
rownika USC. Jubilatom złożono serdeczne 
życzenia i  gratulacje. W  części artystycznej 
wystąpiła grupa wokalna ZPiT Rochy oraz 
kapela „Paka Sędzisza.”

Jubileusz Złotych Godów obchodzili 
Państwo:

1. Babiarz Stanisław i  Helena z  Sędziszowa 
Małopolskiego,
2. Baran Jan i Anna z Zagorzyc,
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3. Basara Bronisław i  Krystyna z  Sędziszowa 
Małopolskiego,
4. Bednarz Stanisław i Helena z Czarnej Sędzi-
szowskiej,
5. Bielak Stanisław i Józefa z Borku Wielkiego,
6. Birkowski Antoni i Michalina z Będziemyśla,
7. Bryk Józef i Maria z Kawęczyna Sędziszow-
skiego,
8. Bykowski Mieczysław i Zofia ze Szkodnej,
9. Cabaj Aleksander i Maria ze Szkodnej,
10. Chłopek Mieczysław i Stanisława z Będzie-
myśla,
11. Chorąży Adam i Danuta z Sędziszowa Ma-
łopolskiego,
12. Ciepiela Henryk i Krystyna z Borku Wiel-
kiego,
13. Czapka Jan i Helena z Czarnej Sędziszow-
skiej,
14. Darłak Franciszek i Maria z Klęczan,
15. Denko Stanisław i Maria z Sędziszowa Ma-
łopolskiego,
16. Drozd Bogusław i Elżbieta z Klęczan,
17. Drozd Stanisław i Aleksandra z Sędziszowa 
Małopolskiego, 
18. Idzior Aleksander i Maria z Borku Wiel-
kiego,
19. Ignas Stanisław i Zofia z Wolicy Ługowej,
20. Jałowiec Józef i Krystyna z Zagorzyc,
21. Janowski Kazimierz i Maria ze Szkodnej,
22. Jaworek Józef  i Helena z Góry Ropczyckiej,
23. Kisiel Stanisław i Balbina ze Szkodnej,
24. Kloc Stefan i Anna Sędziszowa Małopol-
skiego,
25. Kot Julian i Teresa z Boreczku,
26. Koza Franciszek i Maria z Borku Wielkie-
go,
27. Kozak Ludwik i Elżbieta z Sędziszowa Ma-
łopolskiego,
28. Kubik Edward i Józefa z Góry Ropczyckiej,
29. Kubik Władysław i Józefa z Zagorzyc,
30. Kułak Władysław i Elżbieta z Sędziszowa 
Małopolskiego,
31. Kuraś Kazimierz i Czesława z Klęczan,
32. Kwaśniak Edward i Janina z Klęczan,
33. Łagowski Stanisław i Kazimiera z Czarnej 
Sędziszowskiej,

34. Maciołek Czesław i Maria z Zagorzyc,
35. Magdoń Czesław i Władysława z Zagorzyc,
36. Majka Jan i Stefania z Czarnej Sędziszow-
skiej,
37. Marciniec Kazimierz i Maria z Zagorzyc,
38. Maś Piotr i Stefania z Klęczan,
39. Mazek Kazimierz i Maria z Zagorzyc,
40. Medygrał Stanisław i Krystyna z Sędziszo-
wa Małopolskiego,
41. Miś Jan i Janina z Zagorzyc,
42. Mita Aleksander i Irena z Będziemyśla,
43. Motyka Józef i Maria z Kawęczyna Sędzi-
szowskiego,
44. Ochał Emil i Danuta z Zagorzyc,
45. Oleś Stefan i Aniela z Wolicy Piaskowej,
46. Orzech Jan i Janina z Cierpisza,
47. Pająk Marian i Danuta z Klęczan,
48. Pazdan Jan i Bronisława z Zagorzyc,
49. Pazdan Józef i Janina z Kawęczyna Sędzi-
szowskiego,
50. Pryczek Michał i Helena z Sędziszowa Ma-
łopolskiego,
51. Przybek Jan i Danuta z Sędziszowa Mało-
polskiego,
52. Przydział Jan i Czesława z Borku Wielkie-
go,
53. Rataj Jan i Stanisława z Sędziszowa Mało-
polskiego,
54. Rojek Edward i Teresa z Klęczan,
55. Rojek Stanisław i Alicja z Klęczan,
56. Róg Mieczysław  i Maria z Góry Ropczyc-
kiej,
57. Rój Leszek i Bogusława z Będziemyśla,
58. Różański Antoni i Zofia z Czarnej Sędzi-
szowskiej,
59. Siwiec Emil i Janina z Sędziszowa Małopol-
skiego,
60. Siwiec Jan i  Józefa z  Czarnej Sędziszow-
skiej,
61. Sroka Bolesław i Maria z Borku Wielkiego,
62. Stec Stanisław i Władysława z Góry Rop-
czyckiej,
63. Stręk Czesław i Kinga z Borku Wielkiego,
64. Strzępka Stanisław i  Maria z  Sędziszowa 
Małopolskiego,
65. Sulisz Feliks i Maria z Zagorzyc,
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66. Szczepanik Jan i  Marianna z  Sędziszowa 
Małopolskiego,
67. Szczęch Kazimierz i Krystyna z Sędziszowa 
Małopolskiego,
68. Szczęch Tadeusz i Władysława z Sędziszo-
wa Małopolskiego,
69. Szeliga Czesław i Władysława z Sędziszowa 
Małopolskiego,
70. Szeliga Kazimierz i Maria z Krzywej,
71. Świniuch Tadeusz i  Józefa z Borku Wiel-
kiego,
72. Tomaszewski Kazimierz i Danuta z Sędzi-
szowa Małopolskiego,
73. Toton Edward i Mariaz Zagorzyc,
74. Toton Józef i Teresa z Zagorzyc,
75. Walczyk Stanisław i Helena z Góry Rop-
czyckiej,
76. Wojnowski Julian i Krystyna z Zagorzyc,
77. Wytrwał Władysław i Krystyna z Zagorzyc,
78. Zawisza Józef i Helena z Góry Ropczyckiej,
79. Ziajor Edward i Józefa ze Szkodnej,
80. Zięba Eugeniusz i Genowefa z Klęczan,
81. Żuczek Ryszard i Łucja z Zagorzyc.
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Młodzieżowa rada w sejmiku

Biskup 
poświęcił 
figury 
świętych

Wystawa ikon

łodzieżowa Rada Miejska 
z Sędziszowa Małopolskiego 

odwiedziła sejmik województwa pod-
karpackiego w Rzeszowie. 26 czerwca 
młodzi rajcy w towarzystwie radne-
go sejmiku Jacka Magdonia i sekreta-
rza gminy Jana Maronia wzięli udział  
w spotkaniu z przewodniczącym sejmi-
ku Jerzym Cyprysiem i w ostatniej sesji 
przed wakacjami. Młodzież miała rów-
nież okazję obejrzeć występy Zespołów 
Pieśni i Tańca z Rosji i Białorusi, gosz-
czących tego dnia w sejmiku. 

Fot. dr Izabela Fac

igury świętych Stanisława i Wojciecha,
stojące po obu stronach drogi powia-

towej w Górze Ropczyckiej, przeszły reno-
wację. W niedzielę, 11 czerwca JE ks. bp. 
Edward Białogłowski w obecności miesz-
kańców i zaproszonych gości poświęcił od-
nowione pomniki. Renowacja dwóch zabyt-
ków kosztowała 70 tys. Złożyli się na nią po 
połowie Powiat Ropczycko-Sędziszowski  
i Gmina Sędziszów Małopolski.

czerwca br. w podziemiach 
sędziszowskiego Ratusza otwarto wy-

stawę ikon. Jest to powarsztatowa wystawa 
grupy Pod Światło. Można ją było oglądać 
do 30 czerwca, natomiast od 2 do 9 lipca 
wystawę przeniesiono do Klasztoru OO. 
Kapucynów. 

Pod Światło to nieformalna grupa osób, 
których łączy zamiłowanie do tworzenia 
ikon, doświadczenia wspólnych warszta-
tów ikonopisarskich oraz chęć doskonalenia 

M

F

3
swoich umiejętności i  poznawania tajników 
malowania ikon. Warsztaty pisania ikon, pro-
wadzone przez br. Siergieja Gubickiego – ka-
pucyna odbyły się w dniach 24 – 28 maja 2017 
r. w Ośrodku Caritas w Budach Głogowskich. 

Wzięło w nich udział dwanaście osób: Jo-
anna Bąk - Rzeszów, Lidia Dopart - Rzeszów, 
Jerzy Janus - Częstochowa, Małgorzata Ku-
nikowska - Łódź, Maria Nowak - Zagorzyce, 
Małgorzata Pleśniak - Straszydle, Marzena 
Staszewska - Rzeszów, Alicja Stryczek - Rze-
szów, Agnieszka Szafirska - Rzeszów, Jadwiga 
Szynal - Zagórze, Sławomir Świąder - Stalowa 
Wola, Dorota Żak - Sędziszów Młp.
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XXXV Sesja Rady Miejskiej
czerwca br. odbyła się XXXV Sesja
Rady Miejskiej w Sędziszowie Ma-

łopolskim w trakcie której uchwalono także 
następujące uchwały:

1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego gminy wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
za 2016 rok. Po rozpatrzeniu przedłożo-
nego przez Burmistrza Sędziszowa Ma-
łopolskiego  sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem rocznym z wy-
konania budżetu Gminy Sędziszów Młp. 
za 2016 rok zatwierdza się sprawozdanie 
finansowe wraz ze sprawozdaniem z wy-
konania budżetu Gminy Sędziszów Młp. 
za 2016 rok. Zgodnie z art. 270 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)  
organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego rozpatruje i zatwierdza 
sprawozdanie finansowe jednostki samo-
rządu terytorialnego wraz ze sprawozda-
niem z wykonania budżetu, w terminie 
do dnia 30 czerwca roku następującego 
po roku budżetowym. Natomiast Komi-
sja Rewizyjna rozpatruje sprawozdanie 
finansowe, sprawozdanie z wykonania 
budżetu wraz z opinią regionalnej izby 
obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz 
informację o stanie mienia komunalne-
go. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu  
w dniu 31 maja br. pozytywnie zaopinio-
wała wykonanie budżetu gminy Sędzi-
szów Młp.

2. Uchwała w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Sędziszo-
wa Młp. za 2016 r. Po zapoznaniu się ze 
sprawozdaniem rocznym z wykonania 
budżetu Gminy Sędziszów Młp. za 2016 
r., sprawozdaniem finansowym, opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej o spra-
wozdaniu z wykonania budżetu za rok 
2016 r., informacją o stanie mienia ko-
munalnego Gminy Sędziszów Młp., sta-
nowiskiem Komisji Rewizyjnej udziela 
się absolutorium Burmistrzowi Sędziszo-
wa Młp. za 2016 r.

3. Uchwała w sprawie zmian w wie-
loletniej prognozie  finansowej Gminy 
Sędziszów Małopolski, na mocy której:
1. Zmniejsza się zakres wykonywania 
przedsięwzięcia wieloletniego współfi-
nansowanego ze środków z budżetu Unii 
Europejskiej pn. „Rozbudowa Szkoły 
Podstawowej nr 3   w Sędziszowie Ma-
łopolskim wraz z budową  sali gimna-
stycznej” o kwotę 70.000 zł i w związku 
z tym zmniejsza się limit wydatków na 
w/w przedsięwzięcie w 2017 roku o kwotę 
70.000 zł.
2. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej 
prognozy finansowej, stanowiący za-
łącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/273/16 
Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopol-
skim z dnia 29 grudnia 2016 r. otrzymuje 
brzmienie  zgodne z załącznikiem do ni-

14 niejszej uchwały.
4. Uchwała w sprawie w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej Gminy 
Sędziszów Małopolski na rok 2017 nr 
XXIX/272/16  z dnia 29 grudnia 2016 r.

5. Uchwała w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Nr 1/2016 w miejscowo-
ści Sędziszów Małopolski.

6. Uchwała w sprawie zmiany Uchwa-
ły Nr XIII/127/04 Rady Miejskiej w Sę-
dziszowie Małopolskim  z dnia 30 marca 
2004 r. w sprawie ustalenia sieci publicz-
nych przedszkoli i oddziałów przed-
szkolnych w szkołach podstawowych, 
zmienionej uchwałą Nr XXIII/204/13 
Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopol-
skim z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr XIII/127/04 Rady 
Miejskiej w Sędziszowie Młp. z dnia 30 
marca 2004 r. w sprawie ustalenia sie-
ci publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawo-
wych

7. Uchwała w sprawie ustanowienia 
programu osłonowego w zakresie doży-
wiania „Pomoc Gminy Sędziszów Ma-
łopolski w zakresie dożywiania na lata 
2017 – 2020”. Program osłonowy „Pomoc 
Gminy Sędziszów Małopolski w zakresie 
dożywiania” umożliwi w szczególnych 
sytuacjach objęcie bezpłatnymi posiłka-
mi dzieci i uczniów, które wymagają po-
siłku. W szczególnych sytuacjach dyrek-
tor szkoły lub przedszkola będzie mógł 
złożyć wniosek do Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszo-
wie Małopolskim o potrzebie udzielenia 
pomocy w formie posiłku. Przyznanie 
takiej formy pomocy będzie możliwe bez 
wydania decyzji administracyjnej i bez 
przeprowadzania rodzinnego wywiadu 
środowiskowego. Jedynym warunkiem 
przyznania ww. pomocy jest konieczność 
przyjęcia przez Radę Miejską w Sędziszo-
wie Małopolskim  programu osłonowego 
do wieloletniego programu wspierania 
finansowego gmin w zakresie dożywiania 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
na lata 2014-2020.

8. Uchwała w sprawie wyrażenia 
zgody na przekazanie nieruchomości  
w użytkowanie  w trybie bezprzetargo-
wym W dniu 27 stycznia 2017 r. Dyrek-
tor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rop-
czycach skierował prośbę o nieodpłatne 
przekazanie w użytkowanie na czas nie-
określony nieruchomości oznaczonych 
w ewidencji gruntów numerami 1555/1, 
1555/2, 1556/3, 1556/6, położonych w Sę-
dziszowie Małopolskim celem rozbudowy 
Szpitala Powiatowego im. O.Pio w Sędzi-
szowie Małopolskim. Działki te stanowią 
w ½ udziału własność Gminy Sędziszów 
Małopolski i znajdują się w bezpośred-
nim sąsiedztwie istniejącego szpitala. 

Przekazanie ww. działek w użytkowanie 
jest niezbędne pod rozbudowę szpitala, 
co w następstwie zwiększy bezpieczeń-
stwo zdrowotne mieszkańców gminy,  
a tym samym pozwoli na realizację zadań 
własnych  gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.). Zgod-
nie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997  
r. o gospodarce nieruchomościami. (t.j. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z zm.) użyt-
kowanie to może nastąpić jedynie za od-
płatnością.

XXXVI Sesja Rady Miejskiej
29 czerwca br. odbyła się XXXV Se-

sja Rady Miejskiej w Sędziszowie Mało-
polskim w trakcie której uchwalono tak-
że następujące uchwały:

1. Uchwała w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej dla Samorządu Wo-
jewództwa Podkarpackiego, na mocy 
której postanawia się udzielić z budże-
tu Gminy Sędziszów Małopolski w 2017 
roku pomocy finansowej w formie do-
tacji celowej dla Samorządu Wojewódz-
twa Podkarpackiego w kwocie 11.070 zł 
z przeznaczeniem na dofinansowanie 
opracowania  inwentaryzacji przyrodni-
czej dla zadania pn. „Budowa zbiornika 
nr 1 na lewym dopływie Budzisza o uj-
ściu w km 17+310 oraz zbiornika nr 2 
na prawym dopływie Budzisza o ujściu  
w km 18+310” .

2. Uchwała w sprawie zmian w wie-
loletniej prognozie  finansowej Gminy 
Sędziszów Małopolski.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgo-
dy na przystąpienie Gminy Sędziszów 
Małopolski do realizacji projektu pn. 
„Akademia Wesołego Przedszkolaka”  
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podkarpackie-
go na lata 2014 – 2020, Oś Prioryteto-
wa IX – Jakość edukacji i kompetencji  
w regionie, Działanie 9.1 – Rozwój 
edukacji przedszkolnej. W związku  
z przyjęciem do dofinansowania przez 
Wojewódzki Urząd Pracy w  Rzeszowie 
jako Instytucję Pośredniczącą projek-
tu pn. Akademia Wesołego Przedszko-
laka” nr wniosku RPPK.09.01.00-18-
0002/16 złożonego w ramach konkursu  
RPPK.09.01.00-IP.01-18-011/16 Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego na lata 2014 
– 2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edu-
kacji i kompetencji w regionie, Działanie 
9.1 – Rozwój edukacji przedszkolnej  - 
należy złożyć dokumenty niezbędne do 
podpisania umowy o dofinansowanie. 

3. Uchwała w sprawie zmiany uchwa-
ły budżetowej Gminy Sędziszów Ma-
łopolski na rok 2017 nr XXIX/272/16   
z dnia 29 grudnia 2016 r.
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Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXXII/304/17 Rady Miejskiej w Sędzi-
szowie Małopolskim z dnia 30 marca 
2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Rewitalizacji Gminy Sędzi-
szów Małopolski na lata 2014–2025 
zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/321/17 
Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopol-
skim z dnia 27 kwietnia 2017 r. w spra-
wie zmiany w Gminnym Programie Re-
witalizacji Gminy Sędziszów Małopolski 
na lata 2014 – 2025. Gminny Program 
Rewitalizacji Gminy Sędziszów Mało-
polski na lata 2014 – 2025, po przyjęciu 
uchwałą Nr XXXII/304/17 Rady Miej-
skiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 
30 marca 2017 r., został przesłany do 
Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Podkarpackiego celem wpisania do 
Wykazu Programów Rewitalizacji Woje-
wództwa Podkarpackiego. Wpis do wy-
kazu jest koniecznym, aby gmina mogła 
ubiegać się dofinansowanie projektów 
rewitalizacyjnych w ramach Działania 
6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej 
RPO Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014 – 2020. 
Weryfikacja formalna programu wska-
zała na konieczności dostosowania za-
łącznika graficznego przedstawiającego 
„Podstawowe kierunki zmian funkcjonal-
no-przestrzennych obszaru rewitalizacji” 
do wymogów Ustawy z dnia 17 maja 1989 
r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. 
U. z 2016 r., poz. 1629 z późn.  zm.) oraz 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Re-
gionalnego i Budownictwa z dnia 29 mar-
ca 2001 r. w sprawie ewidencji budynków 
i gruntów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1034  
z późn. zm.).
Uchwałą Nr XXXIII/321/17 Rady Miej-
skiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia  
27 kwietnia 2017 r. zmieniono treść w/w 
załącznika i ponownie przesłano doku-
ment do Departamentu Rozwoju Regio-
nalnego Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Podkarpackiego.
Oceny merytoryczna dokonywana przez 
Zespół ds. rewitalizacji (pismo znak RR-
-II.052.8.23.2016.WK - data wpływu do 
Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Ma-
łopolskim 1.06.2017 r.) wskazała na ko-
nieczność wprowadzenia korekt doku-
mentu, związanych między innymi:

- ze wskazaniem konkretnych progra-
mów – źródeł finansowania, w ramach 
których mają być realizowane projekty,

uzupełnieniem informacji o przebiegu 
konsultacji społecznych na etapie wyzna-
czania obszaru zdegradowanego i obsza-
ru rewitalizacji,

- uzupełnieniem informacji o sposobie 
partycypacji społecznej przedsięwzięć re-
witalizacyjnych,

- uzupełnieniem informacji o kosztach 
zarządzania GPR.
W załączniku do niniejszej uchwa-
ły, braki wskazane w piśmie znak RR-
-II.052.8.23.2016.WK zostały uzupełnio-

ne.
4. Uchwała w sprawie zmiany „Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gmi-
ny Sędziszów Małopolski” przyjętego  
i wdrożonego do realizacji Uchwałą Nr 
XIV/146/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. 
Kolejna zmiana (aktualizacja) „Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Sędziszów Małopolski” wynika z koniecz-
ności uwzględnienia złożonych przez pa-
rafie z terenu gminy wniosków na zada-
nia inwestycyjne dotyczące budowy farm 
fotowoltaicznych wytwarzających czystą 
energię elektryczną. Zadania inwestycyj-
ne planowane do realizacji przez parafie 
pomogą Gminie osiągnąć jeden z celów 
strategicznych przedmiotowego planu, 
dotyczący zwiększenia udziału odnawial-
nych źródeł energii w wytwarzaniu ener-
gii na terenie Gminy.

5. Uchwała w sprawie przyjęcia wielo-
letniego programu polityki zdrowotnej 
pod nazwą „Program profilaktycznych 
szczepień przeciw grypie dla mieszkań-
ców gminy Sędziszów Małopolski 65 + ” 
lata 2017 – 2020. 
Uchwała w sprawie przystąpienia do 
procedury zmiany granic administracyj-
nych miasta Sędziszowa Małopolskiego. 

Miasto Sędziszów Małopolski obecnie 
zajmuje powierzchnię 996 ha i mieszka  
w nim 7.493 osoby.

W wyniku proponowanych zmian 
do miasta włączone zostałyby sołectwa, 
bezpośrednio przylegające do Sędziszo-
wa Małopolskiego od strony północnej: 
Borek Wielki, Kawęczyn Sędziszowski, 
Wolica Ługowa i Wolica Piaskowa. Po 
włączeniu proponowanych terenów mia-
sto zajmowałoby powierzchnię 3.698 ha 
a dotychczasowa liczba mieszkańców 
Sędziszowa Małopolskiego zwiększy się 
12.191 osób, co istotnie wzmocni jego 
znaczenie na mapie administracyjnej wo-
jewództwa. W sprawie zaproponowanych 
zmian granic miasta zostaną przeprowa-
dzone konsultacje z mieszkańcami włą-
czanych miejscowości jak i Sędziszowa 
Małopolskiego.

Uzasadnieniem zamierzonego posze-
rzenia granic miasta są postępujące na 
terenach planowanych do włączenia pro-
cesy urbanistyczne, trwający rozwój za-
budowy mieszkaniowej i infrastruktury. 
Powstająca zabudowa sprawia, iż dotych-
czasowe tereny rolnicze przylegające bez-
pośrednio do miasta przekształcają się 
w tereny zabudowy i stanowią naturalne 
przedłużenie zabudowy miejskiej. Włą-
czenie proponowanych terenów do mia-
sta umożliwi dalszy rozwój Sędziszowa 
Małopolskiego, pozyskane zostaną nowe 
tereny pod zabudowę mieszkaniową i dla 
potrzeb przyszłych inwestorów. 

Należy również mieć na uwadze fakt, 
że obecnie potencjał gospodarczy tery-
torium miejskiego kurczy się rokrocznie  
a miasto dla swojego rozwoju potrzebu-

je przestrzeni. Włączenie tych obrębów  
w granice miasta zapewni prawidło-
we prowadzenie polityki przestrzennej,  
efektywne i racjonalne zagospodarowa-
nie terenów przeznaczonych pod zainwe-
stowanie oraz  znacząco podniesie atrak-
cyjność gminy, zwiększając tym samym 
możliwość pozyskania kolejnych inwe-
storów. 

6. Uchwała w sprawie określenia ty-
godniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dla nauczycieli realizują-
cych w ramach jednego etatu, obowiązki 
określane dla stanowisk o różnym ty-
godniowym obowiązkowym wymiarze 
godzin oraz dla nauczycieli wspomaga-
jących, pedagogów, logopedów, psycho-
logów, doradców zawodowych, nauczy-
cieli przedszkoli prowadzących zajęcia  
w grupach mieszanych – zatrudnionych 
w placówkach oświatowych prowadzo-
nych przez Gminę Sędziszów Małopol-
ski.

7. Uchwała w sprawie zmiany  
w Statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Sędziszowie Małopolskim, na mocy 
której W Statucie Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim 
stanowiącym załącznik do Uchwały Nr  
XXI/216/16 Rady Miejskiej W Sędziszo-
wie Młp. z dnia 28 czerwca 2016 r. doko-
nuję się następującej zmiany:

- w §  10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
Mandat radnego Młodzieżowej Rady 
wygasa na skutek rezygnacji, skreślenia  
z listy uczniów lub nieusprawiedliwionej 
nieobecności na trzech kolejnych sesjach 
Młodzieżowej Rady.

- w §  10 dodaje się ust. 4 o następu-
jącym brzmieniu: Mandat radnego Mło-
dzieżowej Rady nie wygasa w związku  
z ukończeniem przez radnego szko-
ły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej  
i trwa on do końca kadencji, w której zo-
stał uzyskany. 

8. Uchwała w sprawie zmiany Uchwa-
ły nr XV/127/12 Rady Miejskiej w Sędzi-
szowie Małopolskim z dnia 15 marca 
2012 roku w sprawie nadania nazwy uli-
cy. W Uchwale nr XV/127/12 Rady Miej-
skiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 
15 marca 2012roku nadano nazwę ulicy 
Wspólna dla obszaru łączącego ul. Fa-
bryczną z ul. Słoneczną (okolice Gumat). 
W związku z zakończeniem inwestycji 
pn. „Budowa obwodnicy północnej w Sę-
dziszowie Małopolskim – etap III połą-
czenie Gumat – Ropczyce-Kolonia wraz 
z  niezbędną infrastrukturą technicz-
ną”, która jest przedłużeniem istniejącej  
ul. Wspólna - nadaje się nazwę Wspól-
na dla całej ulicy łączącej ul. Fabryczną  
w Sędziszowie Małopolskim z ul. Kolonia 
w Ropczycach. Nadanie nazwy usprawni 
komunikację oraz umożliwi ustalanie nu-
meracji porządkowej nowo wybudowa-
nych budynków, usytuowanych na sąsied-
nich działkach.
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Studentki z Chin i Tajlandii 
w sędziszowskim Ratuszu

Pokaz mody ekologicznej na wesoło

czerwca br. Ratusz odwiedziły dwie
studentki – wolontariuszki pro-

gramu AIESEC, które od 19 do 30 czerwca 
pracowały w Przedszkolu Publicznym Nr 2  
w Sędziszowie Małopolskim. Z burmistrzem 
Bogusławem Kmieciem rozmawiały m.in.  
o tym, co się im podoba w naszym kraju,  
a w podziemiach oglądnęły wystawę ikon.

Wolontariuszkami były dwie studentki – 
jedna z nich pochodzi z Chin - Helen (Ruoning 
Zhang), druga z  Tajlandii - Kat (Chomptunut 
Sattayanuwat). Dzieci z  przedszkola w  czasie 
zajęć z  dziewczętami miały okazję poznawać 
kulturę dalekiego wschodu, zwyczaje Tajlan-
dii i Chin, różnice między Europą a Azją. Co-
dzienne spotkania dały możliwość wykorzy-
stania w  praktyce pierwszych słów i  wyrażeń 
języka angielskiego. Dzięki temu dzieci stały 
się otwarte i  tolerancyjne i  otwarte wobec in-
nych kultur. Wspólna zabawa z  gośćmi z  za-
granicy dostarczyła dzieciom wiele ciekawych 
doświadczeń i  niezapomnianych wrażeń. 
International Kindergarten i  KidSPEAK to 
projekty prowadzone przez organizację AIE-
SEC, które skierowane są do przedszkoli i szkół 
podstawowych. W ramach tych projektów, wo-

uknia balowa z folii bąbelkowej, zamiast
dziecięcej sukienki z falbankami? Spód-

niczka plisowana z gazet, zamiast stroju 
księżniczki? Kapsle od soku Tymbark, za-
miast złotych kolczyków? Torebki z wytłacza-
nek po jajkach, zegarek z zakrętki po jogurcie, 
aparat fotograficzny z pudełka po ładowarce 
do telefonu, zamiast współczesnych gadżetów 
dnia codziennego? Jest to możliwe? 

Zajęcia z dziećmi z oddziału przedszkol-
nego przy Szkole Podstawowej w Klęczanach 
z udziałem Biblioteki Publicznej w Klęczanach 
pokazały, że tak! Udowodniły to dzieci w dniu 
19 czerwca 2017 r., podczas pokazu śmieciowej 
mody ekologicznej. Pokazały, że można się ba-
wić tym, co nadaje się do wyrzucenia. Prezenta-
cja strojów została poprzedzona krótkim wpro-
wadzeniem na temat segregacji śmieci. Dzieci 
orientowały się w sposobach segregacji. 

W jaki sposób powstawały stroje i dodatki?
Kamizelka Pirata, sukienki z folii, peru-

ka Czarownicy, plisowana spódniczka została 
„stworzona” przez mamę jednej z dziewczynek. 
Użyto do nich materiałów przeznaczonych do 
recyklingu (gazet, szarego papieru, folii, zakrę-
tek, patyczków do lodów, sznurków, kapsli itp.). 
Przeważały stroje postaci z bajek. 

Powstały kreacje dla postaci:
Antoś wystąpił jako Króliczek. Futerko 

na uszkach zostało wykonane ze ścinków 
papieru. Krawat zaś zrobiony z reklamówki, 
kapsli i patyczków do lodów. 

Maja zaprezentowała się w spódniczce, któ-

27

S

lontariusze z całego świata przedstawiają dzie-
ciom swoją kulturę, ucząc je języka angielskiego. 

AIESEC to międzynarodowa organizacja stu-
dencka działająca od 65 lat. Aktualnie łączy 125 

krajów, między innymi Chiny, Brazylię, Australię, 
Singapur, Malezję i wiele innych. Celem projektów 
adresowanych do najmłodszych jest otwieranie 
ich na świat i szerzenie tolerancji kulturowej.

ra składała się z frędzelków z pociętych pasków 
kolorowych gazet. Uroku dodawał kapelusz  
z makulaturowym fasonem. 

Olek jako Miś miał uszka z tektury falistej.
Fabian i Patryk, jak na Pieski  przystało, 

zostali właścicielami imponujących uszu, wyko-
nanych z dobrej jakości materiałów makulaturo-
wych. 

Marcel zaprojektował modną kamizelkę 
Pirata, z idealnie dobranymi guzikami z zakrę-
tek po mleku i kolorowymi wstawkami z pro-
gramem telewizyjnym. Na ręku z dumną nosił 
zegarek z wieczka po jogurcie. 

Królowa Natalka została odziana w spód-
nicę z papierowych tubek. Korona nadawała jej 
królewskiej powagi. 

Julia wystąpiła w wyjątkowo eleganckim 
stroju, w przygotowaniu którego pomogła jej 

mama. Peruka została wykonana z pasków po-
ciętych gazet, spódniczka składała się z plisowa-
nych gazet, do tego miała na głowie stożkowaty 
kapelusz.

Julia była Pszczółką, zaś Daria Księżniczką 
w pięknej sukni z folii bąbelkowej, ozdobionej 
różyczkami. Suknia współgrała z pięknie wyko-
naną torebką po chusteczkach higienicznych. 

Dzieci w swoich eko-strojach prezentowały 
się znakomicie, co pokazały podczas nagrania do 
Telewizji Miejskiej Sędziszów. Gratulujemy po-
mysłowości i oryginalności projektantom mody. 

Wszystkie stroje były wykonane z pomy-
słem i zaangażowaniem. Dzielnym projektan-
tom służyły pomocą: pani bibliotekarka i ich 
wychowawczyni Karolina Bartkowicz. 
Tekst: Dorota Paśniewska, Karolina Bartkowicz

Zdjęcia: Piotr Piasecki
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czerwca przy kościele parafialnym
pw. Miłosierdzia Bożego w Sędziszo-

wie Młp. odbył się kolejny piknik rodzinny. 
Występy artystyczne, zabawy dla najmłod-

o raz pierwszy, na niedawno 
wybudowanym parkingu przy sędzi-

szowskim domu kultury, 4 czerwca zorgani-
zowano piknik rodzinny. Na scenie wystąpiły 
z nowym programem ZPiT Rochy. W mię-

owy sezon
Kina Plenero-

wego 23 czerwca ru-
szył nowy sezon Kina 
Plenerowego Pod 
Gwiazdami. Widzo-
wie obejrzeli film „Jak 
Bóg da”. Przez całe 
wakacje, co drugi pią-
tek, na stadionie Le-
chii wyświetlane będą 
filmy dla miłośników 
kina. W drugiej po-
łowie wakacji, gdy 
zmrok będzie zapadał 
wcześniej, zaplanowa-
ne są również seanse 
dla najmłodszych. 

Piknik „Rodzina z wyobraźnią miłosierdzia”

Wiosenny piknik integracyjny

Nowy sezon Kina Plenerowego

11

P

N

szych, dmuchańce, mnóstwo nagród za za-
kupione losy. To wszystko czekało na rodzi-
ny, które wzięły udział w Pikniku „Rodzina 
z wyobraźnią miłosierdzia”. 

dzyczasie uczestnicy pikniku chętnie smako-
wali tradycyjnych potraw, które przygotowały 
panie ze Stowarzyszenia Kobiet Grodzianki  
z Będziemyśla, Stowarzyszenia Gospodyń 
Wiejskich Szkodnianki ze Szkodnej oraz SGW 

Zagorzanki z Zagorzyc Dolnych. Wiosenny 
Piknik Integracyjny zorganizowała Lokalna 
Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin przy 
współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w Sędziszowie Małopolskim.
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edziemy na Wilno” – taka myśl zalęgła
się w głowie Bartłomieja Fereta - do-

wódcy Jednostki Strzeleckiej 2051 z Sędzi-
szowa Małopolskiego im. mjr Władysława 
Rudolfa – Wilka. Takie oto były początki  
organizacji wyprawy do stolicy Litwy dla 
strzelców i orląt, aktywnie działających  
w ciągu ostatniego roku szkolnego.

Wyjazd z parkingu przy Kościele Mi-
łosierdzia Bożego, nastąpił wieczorem,  
w święto Bożego Ciała. Licznie przybyli ro-
dzice żegnali 24 orląt i 22 strzelców wyru-
szających w wielokilometrową podróż na 
północ. Przekraczanie granicy nie wywołało 
dużych emocji, ponieważ strefa Schengen 
ułatwia podróżowanie, likwidując odprawy 
celno-paszportowe. Po kolejnych 160 kilo-
metrach uczestnicy wyjazdu powitali panią 
Kasię – przewodniczkę po Wilnie, która prze-
jęła stery zarządzania grupą, prowadząc ich 
od jednego obiektu do następnego.

Większość nastolatków po raz pierwszy 
zobaczyła stare zabytki stolicy Litwy, pokło-
niła się Pani Ostrobramskiej i z zaciekawie-
niem słuchała opowieści o dawnych dziejach 
i ludziach mieszkających na tych  terenach,  
w pamięć zapadną im też zapewne odwiedziny 
w domu, w którym mieszkał Adam Mickiewicz.

Dużym przeżyciem były też odwiedziny 
na Cmentarzu Na Rossie i złożenie wiązanek 
oraz zapalenie zniczy na grobie matki Józefa 
Piłsudskiego, gdzie spoczywa również serce 
Marszałka. Ponieważ trudy podróży mocno 
się wszystkim dały we znaki, z wielką rado-
ścią dotarli do Gimnazjum im. Jana Pawła II, 
które otwarło swe gościnne podwoje na przy-
byszów z Polski, oferując nocleg, zaplecze sa-
nitarne i ogromną stołówkę z kuchnią.

Sobotnia peregrynacja to: odwiedziny  
w przepięknym, barokowym kościele św. Pio-
tra i Pawła, spacer po cmentarzu na Antokolu, 
oglądanie panoramy Wilna ze  Wzgórza Trzech 
Krzyży i wyjazd do Troków. Zwiedzanie zamku 
na wyspie, przejażdżka statkiem po Jeziorze 
Galwe i spacer po karaimskiej dzielnicy na dłu-
go pozostaną w pamięci wycieczkowiczów.

W ostatnim dniu pobytu na Litwie uczest-
niczyliśmy, wraz ze sztandarem jednostki, we 
mszy św. w kościele św. Teresy. Młodzi Pola-
cy, ustawieni do grupowego zdjęcia pod Ostrą 
Bramą w strojach orlęcych i strzeleckich, byli 
nie lada atrakcją dla turystów z różnych kra-
jów, właśnie wtedy zwiedzających stare Wilno. 

Ogromne wrażenie na uczestnikach wy-
cieczki wywarło spotkanie z s. Michaelą Rak 
- założycielką Hospicjum im. bł. ks. Michała 
Sopoćki w Wilnie, którą odwiedzili tuż przed 
wyruszeniem w drogę powrotną.

Wyjazd odbył się dzięki patronatowi Bur-
mistrza Sędziszowa Małopolskiego, gościn-
ności dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Wilnie, zabezpieczeniu kulinarnemu ze 
strony Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich 
„Szkodnianki” oraz Gminnej Spółdziel-
ni „Samopomoc Chłopska” w Sędziszowie  
Małopolskim.

Litewska wyprawa
„J
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zęść z nas kojarzy majówkę z wycieczką
na łono natury, do tego najchętniej  

w maju, bo cóż jest piękniejszego niż ciepły, 
polski, pachnący bzami maj? Inni, a może ci 
sami, na pytanie: co to majówka, odpowie-
dzą, że nabożeństwo odprawiane ku czci Naj-
świętszej Maryi Panny w maju właśnie. Czy 
da się to połączyć i czy ktoś próbował?

Da się i zrobili to. Żeby się o tym przeko-
nać, wystarczyło w czwartek, 18 maja, poja-
wić się przy nieczynnej szkole w Wiśniowej /
położonej w gm. Iwierzyce/ i zobaczyć te kil-
ka setek młodych ludzi pod opieką kilkudzie-
sięciu młodych duchem i powiedzieć sobie: 
dalej bracie, w siną dal, pod kapliczką czeka 
maj! Nasza gmina dała mocną reprezentację 
uczestników ze szkół podstawowych, gim-
nazjalnych i średnich. Najliczniej reprezen-
towane były Orlęta ze Szkoły Podstawowej 
w Wolicy Piaskowej i Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Sędziszowie Małopolskim. Troskliwa 
opieka radiowozu i sprawnych jak żołnierze 
Strzelców ZS Strzelec JS 2051 z Sędziszowa 
Małopolskiego sprawiła, że marsz, nawet po 
uczęszczanych przez samochody drogach, był 
bezpieczny i spokojny. Pieczę duchową nad 
całością sprawował ks. Grzegorz Guzior. Im-
preza odbyła się dla uczczenia pamięci Jana 
Pawła II, X Podkarpacka Majówka Młodych 
szła śladami kapliczek. Pod  najstarszą z nich 
- Świętego  Bartłomieja w Pstrągowej Brzeziu 
odprawiono tradycyjne nabożeństwo majowe 
i odśpiewano „Barkę” – po przejściu wielu ki-
lometrów w intensywnie operującym słońcu, 

Majówka i Indianie 
C

w cieniu starych lip miało to szczególny wy-
miar i urok.

A skąd ci Indianie tytułowi? Ano stąd, że 
po długich miesiącach chłodu i wilgoci Ktoś 
Dobry zesłał nam wyjątkowo piękny dzień. 
Stąd, co kto miał, to wystawiał na działanie 
promieni słonecznych, w związku z czym, 
popołudniową porą dało się zauważyć zja-
wisko określane mianem „spiec raczka” bądź 
też „spalić na wiór”: nos, szyję, przedramię 
itp. Czerwony kolor, bladej po zimie skóry, to 
nie jedyny indiański akcent na iwierzycko – 
strzyżowskich pagórach tego dnia; kilkakrot-

nie dało się zauważyć w zielonym krajobrazie 
inny – białe tipi usytuowane daleko na hory-
zoncie, obiekt nie z naszej kultury budowla-
nej, dowodzący polskiej otwartości na obce 
wzorce i innowacji w wymyślaniu naszego 
nowego świata.

Orgaznizatorom Majówki: Katolickiemu 
Stowarzyszeniu Wychowawców O/w Sędzi-
szowie Małopolskim, Gimnazjum im. Jana 
Pawla II w Iwierzycach oraz Powiatowemu 
Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej 
należy pogratulować zapału i talentu w przy-
gotowaniu tak dużej imprezy.
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Bal u Królowej Elżbiety II

Wizyta księdza biskupa w Szkole  
Podstawowej w Kawęczynie.

Z

8

wieńczeniem Programu „Wielka 
Brytania i my” był oczekiwany „Bal  

u Królowej Elżbiety II”. Prezentacja odbyła 
się 14 czerwca 2017 r. w Szkole Podstawowej 
w Kawęczynie. 

Oprócz znanych bohaterów, na scenie 
jeszcze raz pojawiły się postacie z  poprzed-
nich edycji programu, wypowiadając tym 
razem inne kwestie. Oczywiście nie mogło 
zabraknąć dostojnej gospodyni – królowej 
Elżbiety II, bacznie obserwującej bal i  czu-
wającej nad jego przebiegiem. Goście byli 
dowcipni, rozbawieni, a zarazem respektują-
cy obecność najwyższej osobistości. Aktorzy 
swe role wygłaszali wierszem i prozą. Widzo-
wie podziwiali również występy powszechnie 
znanych solistów i zespołów młodzieżowych, 
kreowanych przez swoich szkolnych kole-
gów. Pomysłodawczyni programu p. Mag-
dalena Czapka-Król przygotowała również  
z uczniami układ choreograficzny do melodii 
walca angielskiego, bez którego trudno sobie 
wyobrazić prawdziwy, angielski bal. Zatań-
czyła go para uczniów z klasy piątej. Ponadto  
w programie tym wzięli udział przedstawicie-
le klas IV-VI. Treść nawiązywała do osiągnięć 

czerwca 2017 r. na długo zapisze się
w pamięci pracowników i uczniów 

Szkoły Podstawowej w Kawęczynie. W tym 
dniu z wizytą przybył ks. biskup Jan Wątro-
ba. Wiadomość o planowanym spotkaniu 
wszyscy przyjęli z radością, ale też z konster-
nacją i obawą: czy uda im się godnie przyjąć 
Wielebnego Gościa. Na powitanie ucznio-
wie przygotowali okolicznościowy program 
artystyczny. 

Uczniowie pracowali pod opieką Magda-
leny Czapka-Król, która opracowała scena-
riusz tematycznie nawiązujący do wizerunku 
Krzyża. Oprawą muzyczną zajął się p. dyrek-
tor Grzegorz Batory. Przejęci ważną rolą mło-
dzi recytatorzy i wykonawcy piosenek z klas: 
I-VI bardzo dobrze wywiązali się ze swego 
zadania, zyskując uznanie szacownego go-
ścia. Nie szczędził on słów zachwytu i podzi-
wu, aprobując program artystyczny. Pochwa-
lił sam scenariusz, określając go jako piękny, 
choć trudny do wykonania. Docenił wysiłek 
osób, które przygotowały tak wspaniałe powi-
tanie. Przywołał nawet w swej pamięci chwile 
z dzieciństwa, kiedy w podobnych okoliczno-
ściach mama uczyła go recytować wiersze. 

Z sentymentem przypomniał lata swej 
nauki w szkole podstawowej, która również 
nosiła imię Marii Konopnickiej. Warto od-
notować wypowiedziane przez Niego opinie  
o programie powitania nazwanym „wspaniałą 
lekcją religii”. Występ ten „stał się równocze-

śnie modlitwą”. Ksiądz Biskup zwrócił uwagę 
na niełatwe w interpretacji wiersze i uroz-
maiconą tematykę. Zaskoczyła Go oryginal-
ność pomysłu oraz teksty rzadko spotykane  
w podobnych programach. Docenił też traf-
nie dobraną tematykę utworów. Zdaniem 
księdza biskupa „powinniśmy zaczynać każ-
dy dzień znakiem krzyża”, aby zyskać siły do 
działania. „Pan uczy nas miłości. Pan Jezus 
mówił: Kochaj bliźniego swego jak siebie sa-
mego”. Ks. biskup Wątroba spostrzegł, iż na 
tutejszym terenie znajduje się wiele krzyży. 
Podczas spotkania z  kawęczyńskimi ucznia-
mi i nauczycielami spontanicznie wyraził 

Wielkiej Brytanii – na różnych płaszczyznach 
i w różnych dziedzinach. Autorką i realizator-
ką całego projektu jest p. Magdalena Czap-
ka-Król, która uprzednio, 9 czerwca 2017 r., 
przygotowała oraz przeprowadziła Konkurs 
piosenek i wierszy angielskich. Jury wyłoniło 
laureatów: I miejsce - Zuzanna Pichla z kl. I 
i Alicja Stefanik z kl. IV, II miejsce - Gabriela 
Patro z kl. II i III miejsce - Joanna Sierakow-

ska z kl. II.
Młodym aktorom biorącym udział  

w „Balu u Królowej Elżbiety II” oraz laure-
atom Konkursu piosenek i wierszy angiel-
skich należą się gorące podziękowania, gratu-
lacje, słowa aprobaty. Swoją postawą zasłużyli 
na podziw, uznanie oraz naśladowanie przez 
kolegów i koleżanki.

Magdalena Czapka-Król

swoje zadowolenie. Pochwalił wysiłek osób 
przygotowujących program. Spontanicz-
nie wyrażona radość nabiera wyjątkowego 
znaczenia, bowiem w dzisiejszych czasach 
jakże trudno o słowa szczerej, autentycznej 
pochwały. Odnosząc się do poszczególnych 
fragmentów treści programu, Ks. biskup udo-
wodnił, że słuchał go uważnie i potrafił doce-
nić pracę przygotowujących. Spotkanie stało 
się dla nas wszystkich niezapomnianym prze-
życiem. Chciałoby się powiedzieć: „Chwilo, 
trwaj!” Niestety, radość powitania zamienia 
się zwykle w gorzki żal pożegnania …

Magdalena Czapka-Król
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uż po raz szósty w Szkole Podstawowej
 w Górze Ropczyckiej 13 czerwca 2017 r. 

odbyło się spotkanie przedstawicieli Samo-
rządów Uczniowskich Szkół Podstawowych 
wraz z opiekunami z terenu Gminy Sędzi-
szów Małopolski.

W tym roku szkolnym hasłem przewod-
nim letniej imprezy było: ,,Piękna nasza Polska 
cała – wędrujemy i zwiedzamy”. Uczniowie  
z 11 szkół przygotowali projekty miast Polski 
– zapoznali z ich historią, mówili o zabytkach 
oraz ciekawostkach, dotyczących tych miast. 

Honorowy Patronat pełnił Burmistrz 
Sędziszowa Małopolskiego Pan Bogusław 
Kmieć, który zaszczycił swoją obecnością 
spotkanie i obdarował zebranych słodyczami. 
Gościem tegorocznej Czerwcówki był Stani-
sław Wozowicz, który opowiedział zgroma-
dzonym o swojej pieszej wędrówce Francuską 
Drogą św. Jakuba (800 km) z Saint Jean Pied 
de Port, na granicy francusko-hiszpańskiej, 
do grobu Św. Jakuba w Santiago de Compo-
stela w Hiszpanii oraz o pieszych szlakach 
Podkarpackiej Drogi św. Jakuba Via Regia, 
biegnących również drogami naszej gminy, 
w tym przez Górę Ropczycką. Na spotkanie 
przybyli również: Anna Piechowiak, inicjator 
Forum Samorządów, Piotr Idzik, dyrektor 

VI Czerwcówka w Buczynie
J

czerwca 2017 r. już po raz dwunasty
w Szkole Podstawowej w Górze Rop-

czyckiej był obchodzony „Dzień Rodziny”. Jak 
co roku, ta wspaniała uroczystość zgromadziła 
nie tylko mamy i tatusiów uczniów i przed-
szkolaków, ale także rodzeństwo oraz innych 
członków rodzin, a także zaproszonych gości. 
Spotkanie swoją obecnością uświetnili m. in.: 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sędzi-
szowie Młp., sołtys Góry Ropczyckiej Stanisław 
Bochenek oraz przedstawiciel Burmistrza Sę-
dziszowa Młp. Bogusława Kmiecia, kierownik 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Sędziszowie Młp. Grzegorz Wszołek.

Uroczystość rozpoczął dyrektor Zespołu 
Szkół w Górze Ropczyckiej Mariusz  Kazior, 
który przywitał  przybyłych gości oraz złożył 
życzenia zdrowia, szczęścia, błogosławień-
stwa i miłości oraz prawdziwej radości bycia 
razem wszystkim rodzinom.

Po wystąpieniu dyrektora nastąpiła część 
artystyczna, którą rozpoczęły przedszkola-
ki. Dzieci przedstawiły wzruszające wiersze 
i piosenki o mamie i tacie. Każde dziecko 
miało możliwość zaprezentować się przed 
rodzicami. Najwięcej owacji wzbudził taniec 
gimnastyczny ze wstęgami.

Część artystyczna w wykonaniu uczniów 
szkoły rozpoczęła się polonezem. Zatańczyli go 
przedstawiciele klas drugiej  i trzeciej. Następ-
nie zaprezentowali się uczniowie klasy czwartej.  
W zabawny sposób przedstawili „dziecięcą” wizję 
rodziny, czyli do czego służy mama, tata i dzieci. 
Klasa szósta  przedstawiła natomiast „film o ro-

XII Dzień Rodziny w Górze Ropczyckiej
20 dzinie”. Młodzi aktorzy, w pełnej humoru scence, 

wcielili się w członków pewnej rodziny. Najważ-
niejszym przesłaniem tej prezentacji był fakt, że 
rodzina powinna się wspierać i być razem na do-
bre i na złe. Poszczególne występy aktorskie były 
wzbogacane pięknymi piosenkami o tematyce 
rodzinnej. Na koniec części artystycznej wystąpił 
szkolny zespół tańca akrobatycznego. Pod kie-
rownictwem pani Moniki Mędlowskiej tancerki 
wykonały widowiskowy układ z licznymi akro-
bacjami. Zwinne ruchy i kolorowe stroje uczen-
nic wzbudziły w widzach wiele entuzjazmu.

Po zakończeniu części artystycznej głos 
ponownie zabrał dyrektor Mariusz Kazior, 
który podziękował wszystkim, którzy uczest-
niczyli w przygotowaniach uroczystości, na 
czele z Panią Bogusławą Kułak. Do podzię-

udali się na boisko szkolne, aby przy herbatce 
i grillowanych kiełbaskach, pobyć wspólnie 
jeszcze trochę czasu. Chwile spędzone ra-
zem dały wiele radości i raz jeszcze pokazały, 
że tego typu uroczystości, jednoczące lokal-
ną społeczność i całe rodziny, są potrzebne  
w obecnym zabieganym świecie.

Za kiełbaski serdecznie dziękujemy Fran-
ciszce Bogdan, Prezes Gospodarstwa Rolnego 
w Górze Ropczyckiej. Dziękujemy również 
Patrykowi Bzdekowi za użyczenie i obsługę 
sprzętu nagłaśniającego, bez którego na naszej 
sali niewiele byłoby słychać. Nie sposób omi-
nąć w podziękowaniach także: Macieja Idzika 
i Stanisława Siwca z Telewizji Sędziszów Młp.

Dorota Stynczyłów-Mytych
Zdjęcia: Olga Różańska

Samorządowego Centrum Usług Wspólnych 
w Sędziszowie Młp., ks. Julian Jarząb - pro-
boszcz naszej parafii oraz przewodnicząca 
Rady Rodziców ZS Góra Ropczycka Iwona 
Magdoń i wiceprzewodnicząca Aneta Wrona, 
a także Pan dyrektor Mariusz Kazior.  

Impreza przebiegła w przyjaznej atmosfe-
rze. Wszyscy uczestnicy podziwiali wspania-
łe plakaty oraz ciekawe wystąpienia uczniów, 
także w strojach regionalnych. M.in. ucznio-
wie z SP w Czarnej, którzy prezentowali wa-

lory Torunia, poczęstowali wszystkich zebra-
nych wykonanymi przez siebie toruńskimi 
piernikami. Na koniec spotkania przybyli 
uczniowie uczestniczyli   w tańcach i zaba-
wach, przygotowanych przez Radę SU Szkoły 
Podstawowej w Górze Ropczyckiej oraz po-
silili się  ciastem oraz pysznymi kiełbaskami  
z grilla, za które serdecznie dziękujemy Pre-
zes Gospodarstwa Rolnego w Górze Rop-
czyckiej Franciszce Bogdan.

Opiekun SU, Ewa Jędrzejczyk

kowań i życzeń dołą-
czyli się również sołtys 
Góry Ropczyckiej Sta-
nisław Bochenek oraz 
kierownik M-GOPS 
w Sędziszowie Młp. 
Grzegorz Wszołek, 
którzy na ręce Bogu-
sławy Kułak ofiarowali 
słodycze dla wszyst-
kich małych aktorów 
i piosenkarzy. Następ-
nie dzieci wręczyły, 
przygotowane dla 
rodziców, upominki  
i złożyły im życzenia.

Na koniec wszyscy 
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edną z cyklicznie organizowanych 
imprez w naszej placówce jest Noc w Bi-

bliotece. Stało się już tradycją, że na począt-
ku czerwca Biblioteka Publiczna w Sędzi-
szowie Młp. dołącza się do ogólnopolskiej 
akcji „Noc w Bibliotece”. 

Przygotowania do tej popołudniowej ak-
cji czytelniczej trwały kilka tygodni. Najpierw 
zostały wykonane dekoracje, następnie zapla-
nowany przebieg spotkania. Na zaproszenie 
odpowiedziało 10 dzieci. Wreszcie nadszedł 
10 czerwca 2017 roku.

Na powitanie zaproponowano dzieciom 
namalowanie stonogi. Ich prace składały się 
z wielu segmentów i wszystkie razem miały 
na pewno więcej niż sto nóg. Po rozgrzaniu 
rąk nadszedł czas na integracyjny pląs „Idzie 
stonoga”. Pani bibliotekarka poprowadziła 
barwny korowód. I tak stonoga ruszyła na-
przód przez hol zwiedzając bibliotekę. Gdy 
znalazła się w krainie, w której postrach siała 
zła czarownica, a było to w okolicy dekoracji 
chatki Jasia i Małgosi, wydawało się, że sto-
noga cichutko się zachowa. Nic podobnego! 
Wkroczyła mocnym przytupem z gromkim 
śpiewem „biegnie, biegnie stonoga, stonoga, 
aż się trzęsie podłoga, podłoga hej”, w efek-
cie czego,   o złej Babie Jadze słuch zaginął. 
Uciekła przestraszona do innej bajki. Dzieci 
bawiły się w pokazywanie czynności różnych 
postaci i opisywanie emocji jakie im towa-
rzyszyły. W dalszej kolejności dzieci odna-
lazły list od Wróżki, w którym prosiła ich o 
pomoc w rozwiązywaniu kilku zagadek. Na-
grodą były słodkości zaczepione na ściankach 
chatki. Po poczęstunku, znów jako Stonoga, 
kołysząc się opuściły Bajkowy Las i udały się 
do Czytelni. Tam miały za zadanie wypisać 
lub namalować w trakcie słuchania bajki, jak 
najwięcej szczegółów. Następnie każdy z nich 
pokazywał swój sposób na zapamiętywanie 
treści bajki. Powstały opowieści, hieroglify, 
trudne do odczytania przez niewtajemniczo-
nych, pismo obrazkowe. Zdumiewało bogac-
two szczegółów i sposoby ich przedstawienia. 
Powstała z nich ciekawa historyjka, swego ro-
dzaju kronika z zajęć, którą można zobaczyć 
na wystawce w holu Biblioteki. 

Podczas tego zadania została użyta sce-
nografia i dekoracja - kolorowe sylwety Jasia i 
Małgosi, Baby Jagi i kota.

„Baśniowe biegane dyktando” – zabawa 
ruchowa

Po intelektualnych potyczkach nadszedł 
czas na zabawy ruchowe. „Biegane dyktando” 
to nowa konkurencja. Dobra zabawa i rywa-
lizacja w jednym. Tekst dyktanda został wy-
drukowany na kolorowych kartkach. Dzieci 
zostały podzielone na dwie grupy. W każdej 
z nich został wybrany, tzw. „biegacz”, który 
miał za zadanie podbiec do kartki z tekstem, 
przeczytać zdanie, następnie dobiec do kole-
gi „pisarza” i podyktować to, co zapamiętał. 
Następnie w czytelni, sprawdzaliśmy popraw-
ność wykonanego zadania.

Za błędne zdanie należało oddać fant. 

Noc w Bibliotece 2017
J

Uzbierało się ich trzy. Wszystkie dzieci zgła-
szały propozycje wykupienia. Najciekawsze z 
nich stały się poleceniami do wykonania. Np. 
„przybij każdemu piątkę i powiedz mu coś 
miłego”.  

Zabawa w teatr 
Na początku zabawy przygotowaliśmy 

karteczki z imionami głównych bohaterów, 
biorących udział w przedstawieniu. Byli to 
Jaś, Małgosia, Drwal, Macocha i Baba Jaga. 
Było też kilka pustych karteczek oznaczają-
cych, że osoby które je wylosują zasiądą na 
widowni jako publiczność. Każde dziecko 
wylosowało jedną karteczkę i w ten sposób 
zostały rozdzielone zadania. Rolę Narratora 
pełniła pani bibliotekarka. 

Aktorzy otrzymali opaski z imionami 
postaci, aby publiczność mogła zorientować 
się, które dziecko wciela się w jakiego boha-
tera. Każdy włożył swoją opaskę na głowę i 
zabrał przygotowany scenariusz z podziałem 
na role. W sali zostały także przygotowane 
niezbędne rekwizyty, czyli: białe kamyczki, 
chleb, chrust, słodycze i drogocenne klejnoty.

W trakcie przedstawienia, każdy z akto-
rów starał się jak najlepiej odegrać swoją rolę, 
poprzez właściwą intonację i naśladowanie 
wykonywanych czynności. W głosach boha-
terów było słychać wiele emocji, np. radość u 
Drwala z powrotu dzieci, czy strach u Małgo-
si, gdy zgubili się z Jasiem w lesie. Macocha 
oczywiście cały czas krzyczała i rozkazywała. 
Baba Jaga początkowo sprytnie udawała miłą 
staruszkę, żeby po chwili brzydkim i zachry-
płym głosem wydawać polecenia, które dzieci 
musiały natychmiast wykonywać. Każdy in-
scenizował także czynności, o których czytał 
Narrator. Jaś zbierał białe kamyczki. Macocha 
udawała, że budzi dzieci, po czym każdemu 
wręczała kawałek chleba. Drwal odprowadzał 
dzieci do lasu. Jaś i Małgosia zbierali chrust na 
opał, udawali że śpią przy ognisku, a następ-
nie trzymając się za ręce wędrowali po lesie 
w poszukiwaniu drogi powrotnej do domu. 

Baba Jaga witała dzieci, machała do nich 
zapraszając je do chatki, wręczała słodycze, 
przygotowywała posłanie, a nawet pokazała 
w jaki sposób pochwyciła Jasia i wepchnęła 
do klatki. Na koniec Jaś i Małgosia wkładali 
do kieszeni znalezione w chatce klejnoty i z 
radością biegli przez las na spotkanie z ojcem.

Spotkanie z teatrem Kamishibai
Kamishibai oznacza dosłownie teatr ob-

razkowy lub teatr  ilustracji. Jest to technika 
czytania/opowiadania, wywodząca się z Japo-
nii, która wykorzystuje książki w formie kart 
(37×27 cm) oraz drewnianą lub kartonową 
skrzynkę – na wzór parawanu z teatrzyków 
marionetkowych – w której przedstawiane 
są kolejne fragmenty historii, bajki, opowia-
dania. Pani bibliotekarka wcieliła się w rolę 
narratora zapraszając dzieci do wysłuchania 
historii pt. „Mój przyjaciel Kemushi” tekst: 
Nathalie Dargent, Ilustracje: Mandana Sadat. 

Prezentacji towarzyszył wyjątkowy na-
strój. Gdy narrator odczytywał tekst i kolejno 
odkładał karty, przed dziećmi pojawiały się 
kolejne ilustracje. Była to historia chłopca, 
który zaprzyjaźnił się z Kemushim, maleń-
ką larwą motyla. Chłopiec obserwował jego 
domek, który z czasem stał się za ciasny. Ke-
mushi urósł i postanowił, że nadeszła pora 
opuścić domek. W ten sposób na świat przy-
szedł przepiękny motyl. Kemushi potrząsnął 
skrzydełkami i wzniósł się wysoko. Opowie-
dziana w ten sposób historia sprawiła, że w 
bibliotece zapadła głucha cisza utrzymując 
zainteresowanie słuchaczy w aurze niezwy-
kłości i magii. 

Dla dzieci było to już trzecie w tym dniu 
teatralne doświadczenie. Czas zabawy upły-
nął szybko w radosnej atmosferze. Dziękuje-
my dzieciom za przybycie i za wspaniałą za-
bawę. Do zobaczenia za rok podczas kolejnej 
edycji „Nocy w Bibliotece”. 

Zajęcia poprowadziły bibliotekarki: J. 
Stec, K. Hagdej, D. Paśniewska



16 Biuletyn Sędziszowski nr 6 (235) czerwiec 2017

piątek 2 czerwca 2017 roku, już  po
raz ósmy odbyła się Gminna Spor-

towa Olimpiada Przedszkolna. Na wniosek  
organizatora Patronat Honorowy nad  Olim-
piadą objął Burmistrz Sędziszowa Małopol-
skiego. Wydarzenie miało miejsce w hali 
sportowej przy Gimnazjum w Sędziszowie 
Małopolskim.  Nowością tegorocznych zma-
gań sportowych okazał się puchar przechod-
ni ufundowany przez włodarza naszej gminy 
- pana Bogusława Kmiecia, przyznawany za 
zdobycie I miejsca w klasyfikacji generalnej. 
Od tego roku każde przedszkole, które wy-
gra rozgrywki będzie przez rok posiadaczem 
tego cennego trofea.

VIII Gminną Olimpiadę Sportową Przed-
szkolaków zorganizowało Publiczne Przed-
szkole Nr 1 w Sędziszowie Małopolskim z Od-
działem Zamiejscowym w Wolicy Ługowej. W 
Olimpiadzie uczestniczyły dzieci pięcio i 
sześcioletnie z wszystkich publicznych przed-
szkoli gminy Sędziszów Małopolski - łącznie 
sześć drużyn. W imprezie wzięło udział   po-
nad 250 przedszkolaków.

Zachowując wszelkie reguły olimpijskie, 
zawody rozpoczęto ceremonią wprowadzenia 
drużyn, symboli olimpijskich oraz złożeniem 
przyrzeczenia sportowego przez zawodni-
ków i sędziów zawodów. Oficjalnego otwar-
cia – zapalenia znicza olimpijskiego  dokonał 
Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego pan Bo-
gusław Kmieć, życząc tym samym wszystkim 
małym zawodnikom „sportowej rywalizacji w 
duchu fair play”.  Zorganizowane zawody spor-
towe miały na celu rozwijanie ogólnej spraw-
ności ruchowej dzieci, popularyzację „małego 
sportu” poprzez zabawę, kształtowanie posta-
wy prozdrowotnej oraz integrację dzieci i na-

W

Przedszkolna olimpiada to kapitalna 
sprawa uczycieli z lokalnej społeczności przedszkol-

nej.
Nad całością czuwała pani dyrektor przed-

szkola - Krystyna Surman, nauczyciele Eweli-
na Kania i Magdalena Hossa oraz prowadzą-
cy wydarzenie - pan Stanisław Siwiec, którzy 
niestrudzenie zagrzewali do sportowej walki, 
przypominając o dewizie Pierra de Coubertin 
„Nieważny jest wynik, ważne jest uczestnic-
two w zawodach”. W tym duchu rozpoczęto 
sportowe zmagania w sześciu dyscyplinach. 
Przy ogromnym aplauzie kolegów, rodziców 
i zaproszonych gości zawodnicy zmagali się 
w dyscyplinach biegowych, rzutowych i re-
kreacyjnych pod czujnym okiem sędziów 
zawodów - pana Marka Antosza i Andrzeja 
Szczypka. Nieocenioną pomoc wnieśli ucznio-
wie gimnazjum, którzy liczyli zdobyte  punkty 
wraz ze swymi „wuefistami”.

Integralną częścią zawodów były występy 
artystyczne przygotowane przez organizato-
ra. Imprezę uświetnił   pokaz akrobatyczny 
dziewczynek ze szkoły gimnastyki i akrobaty-
ki sportowej prowadzonej przez panią Reginę 
Małek- Wicemistrzynię Europy w Akrobatyce 
Sportoweji finalistkę programu „Mam Talent”. 
Dzieci z grupy Jagódek umiliły wszystkim 
czas, w rytmach brazylijskiej samby. Nasi mali 
sportowcy zaś, dali z siebie wszystko! Końco-
wa klasyfikacja wyglądała następująco:

I miejsce -Przedszkole w Górze Ropczyckiej
II miejsce - Przedszkole w Wolicy Piaskowej
III miejsce -Publiczne Przedszkole nr 1 w Sę-
dziszowie Młp. 
IV miejsce - Publiczne Przedszkole w Wolicy 
Ługowej
V miejsce -Publiczne Przedszkole nr 2 w Sę-
dziszowie Młp. 
VI miejsce - Przedszkole w  Czarnej Sędzi-
szowskiej

Zwycięska drużyna z Góry Ropczyckiej 
otrzymała Puchar Burmistrza wręczony przez 
samego włodarza naszej gminy, natomiast or-
ganizatorzy  olimpiady przekazali ogień olim-
pijski. Wszyscy mali sportowcy VIII Gminnej 
Sportowej Olimpiady zostali uhonorowani 
medalami, dyplomami, pucharami oraz na-
grodami rzeczowymi. Nie mogło zabraknąć 
słodkich upominków, ufundowanych przez 
sponsorów.

Realizacja tak dużego przedsięwzięcia i to 
w takim wydaniu możliwa była dzięki wspar-
ciu rzeczowemu i finansowemu  otrzymanemu 
od niżej wymienionych sponsorów:

Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego
UTCCS Manufacturing Polska Sp. z o o
Gumat Sędziszów Małopolski 
MassivHolz Sp. Z o o sp. K
Comax
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłop-
ska” w Sędziszowie Małopolskim
C+N Polska Sp. z o o
Bank Spółdzielczy w  Sędziszowie Małopolskim
Piekarnia „Marzenie” w Trzcianie
Filipek Hurt Detal
Regina Małek
Verto. FPHU. Chmiel R.
Firma graficzna „EBO”
Stowarzyszeniu na rzecz motoryzacji i filtracji 
Zakłady Magnezytowe „Ropczyce” S.A.

Olimpiadzie współtowarzyszyła akcja pro-
wadzona w przedszkolu „Mamo, tato – wolę 
wodę”, dzięki niej wszyscy uczestnicy olimpia-
dy otrzymali wodę do picia i drożdżówkę.

Serdeczne podziękowania należą się 
wszystkim uczestnikom Przedszkolnej Olim-
piady, przede wszystkim za kapitalną atmosfe-
rę, ducha sportowej rywalizacji i fantastyczną 
oprawę imprezy. Do zobaczenia za rok! Brawo, 
brawo dla wszystkich….

K.S.
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XIII Bieg 
Sędzisza
22czerwca br. na Stadionie Lechii 

Sędzisza odbył się XIII Bieg Sędzi-
sza. W biegach na dystansach 450, 900, 1350, 
1800, 2250 i 5000 m pobiegło 152 uczestni-
ków. Wszyscy biegacze otrzymali pamiątko-
we medale, a zwycięzcy biegu głównego po 
raz pierwszy otrzymali nagrody pieniężne.
Dziewczęta szkoła podstawowa kl. I-II

1. Marta Broda
2. Nikola Żmuda
3. Anna Skoczek
4. Zofia Czapka
5. Klaudia Pietkiewicz
6. Julia Kułak

Chłopcy szkoła podstawowa kl. I-II
1. Przemysła Malski
2. Karol Klamut
3. Filip Bieniek
4. Kacper Szczęch
5. Dominik Cyroń
6. Jakub Szeliga

Chłopcy szkoła podstawowa kl. V-VI
1. Dawid Sznurowski
2. Mateusz Panek
3. Dominik Miś
4. Szymon Bajor
5. Filip Wilczyński
6. Kacper Surman

Dziewczęta gimnazjum
1. Patrycja Borek
2. Anastazja Chmura
3. Mariola Niepla
4. Małgorzata Żurek
5. Paulina Broda
6. Izabela Ochał

Chłopcy gimnazjum
1. Piotr Rojek
2. Jakub Bębynek

Dziewczęta szkoła podstawowa kl. III-IV
1. Emilia Łoboś
2. Marcelina Jarząb
3. Zuzanna Cabaj
4. Kornelia Zawisza
5. Ewelina Piszczyk
6. Susana Antończak

Chłopcy szkoła podstawowa kl. III-IV
1. Sebastian Panek
2. Samuel Sawati
3. Kamil Darłak
4. Bartosz Wolak
5. Nikodem Żuczek
6. Filip Żmuda

Dziewczęta szkoła podstawowa kl. V-VI
1. Gabriela Skiba
2. Katarzyna Feret
3. Katarzyna Antosz
4. Zofia Rolek
5. Magdalena Cabaj
6. Julia Giełdon

3. Adrian Kuroń
4. Michał Śliwa
5. Dominik Dobrzewski
6. Filip Urbanek

Open kobiety
1. Weronika Kozioł, Krosno
2. Sabina Zięba, Świlcza
3. Klaudia Burdaś, Bratkowice
4. Katarzyna Przydział, Boreczek
5. Marzena Róg, Ropczyce

Open mężczyźni
1. Kacper Kwiecień. Ostrowiec Świętokrzyski
2. Damian Przydział, Boreczek
3. Tomasz Szela, Sędziszów Młp.
4. Józef Rojek, Ropczyce
5. Paweł Pieprzak, Szkodna
6. Marek Brzuszek, Sędziszów Młp.
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Lotny finisz wyścigu kolarskiego w Sędziszowie 

Wiosenny turniej

rzed sędziszowskim Ratuszem 
umiejscowiony był pierwszy lotny fi-

nisz 4. etapu 28. Międzynarodowego Wy-
ścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olim-
pijczyków. Po przejechaniu 47 kilometrów 
trzech kolarzy minęło go przed godz. 11.40, 
czyli przed planowanym czasem. Peleton 
minął go ponad minutę później. 

4. etap wyścigu rozpoczął się w Mielcu, a do 
Sędziszowa Małopolskiego kolarze wjechali 
od strony Ropczyc, ulicą Wspólną. Następnie 
przejechali ulicami: Słoneczną, Wesołą, 3 Maja, 
Rynek, Jana Pawła II, Piłsudskiego, Grunwaldz-
ką i  Witosa. Meta tego etapu znajdowała się 
na Rynku w Krośnie. Wyścig rozpoczął się 28 
czerwca w Łodzi, a zakończył 1 lipca w Lublinie. 
Kolarze w ciągu tych dni pokonali 734,4 km.

czerwca 2017 roku w naszej szkole już po raz dziesiąty odbył
się Wiosenny Turniej Klas Młodszych Szkół Podstawowych.

O godz. 1000 uczestnicy Turnieju zebrali się na sali gimnastycznej. 
Każda drużyna składająca z 8 osób zaprezentowała się śpiewając pio-
senkę tematycznie związaną z wybraną przez siebie nazwą. Następnie  
zawodnicy przystąpili do rywalizacji w różnych konkurencjach sporto-
wych. Uczestnicy turnieju mieli okazję wykazać się szybkością, zwinno-
ścią, zręcznością, celnością rzutów do celu i strzałów do bramki. Solidny 
doping sprawił, że rywalizacja była zacięta, ale w duchu fair play.

Nad prawidłowym przebiegiem turniejowych rozgrywek czuwa-
ła komisja konkursowa, która skrupulatnie zliczyła zdobyte  punkty,  
a ich liczba ostatecznie zdecydowała o zajętym miejscu. I tak:
I miejsce drużyna „Witaminki” ze SP w Zagorzycach Górnych,
II  miejsce ex aequo drużyna  „Kwiatuszki” ze SP w Szkodnej i „Rydze” 
z Zagorzyc Dolnych,
III miejsce zdobyła drużyna  „Przyjaciele z Podwórka” ze SP w Górze 
Ropczyckiej.

Zabawa była wspaniała. Panował wesoły nastrój i wszystkim dopi-
sywały humory.

Na koniec drużyny otrzymały nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. 
Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom i opiekunom za 

wspólną zabawę i zapraszają za rok.
Marta Majka, Barbara Brzuszek 

P

14

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



19Biuletyn Sędziszowski nr 6 (235) czerwiec 2017

by chata była wygodna i bezpieczna
 dla mieszkańców, musieli oni odpo-

wiednio o to się zatroszczyć. Przed wprowa-
dzinami wpuszczali do środka czarną kurę, by 
wszelkie zło do niej się przyczepiło i wraz z nią 
opuściło domowe pielesze. Nie zapominali też 
o poświęceniu nowo wybudowanej chaty. 

Zwykle większą część roku spędzali na ze-
wnątrz, wykonując rozliczne prace gospodarcze. 
Bywało, że w upalne lata nocowali w stodole, szo-
pie lub na strychu. Nawet posiłki spożywali w cie-
niu krzewów i drzew owocowych. Strawę gotowa-
no, przystawiając garnki bezpośrednio do ognia, 
później – na dynarkach, fajerkach, a od XIX w. na 
żelaznych płytach kuchennych zwanych angiel-
skimi. Powyżej wznosił się często zdobiony okap, 
odprowadzający parę i dym, który w kurnych czy-
li dymnych chałupach wydostawał się przez górne 
otwory w ścianach lub przez drewniane dymniki. 
Mimo iż szczypał w oczy, mieszkańcy wsi przez 
długi czas niechętnie „stawiali” domy z komina-
mi. Uważali, że dym jest korzystny dla zdrowia  
i skutecznie chroni przed epidemiami. Przy takim 
nastawieniu mieszkańców jeszcze na początku 
XX w. kurne chaty nie należały u nas do rzadkości. 
Powszechnym pokryciem była słomiana strze-
cha, tylko niekiedy – dachówka, blacha lub gonty.  
W naszych warunkach klimatycznych za prak-
tyczne uchodziły dachy strome i wysokie, z któ-
rych łatwiej spływała deszczówka, a w zimie 
zsuwał się śnieg. Doskonale przy tym chroniły 
mieszkańców przed upałem i mrozem. Były jed-
nak podatne na działanie czerwonego kura czyli 
pożaru. W myśl przysłowia: „Chleb i sól świętej 
Agaty od ognia chronią chaty”, każda gospodyni 
musiała posiadać owe specyfiki. Ponadto w celach 
ochronnych za ramami świętych obrazów znaj-
dowały się poświęcone palmy, zioła i gromnice. 
Przy futrynach drzwi wejściowych wisiały wianki 
Bożego Ciała. Niewielkie okienka nawet w dzień 
nie wpuszczały do środka wiele światła. Po zapad-
nięciu zmroku zapalano łuczywa, lampki z łojem 
lub łojowe świeczki. Na woskowe ubodzy włościa-
nie nie mogli sobie pozwolić. Przed oświetleniem 
elektrycznym w powszechnym użyciu były lam-
py naftowe. Częstokroć jednak dla oszczędności 
ludzie „szli spać z kurami”. Nie wyobrażali sobie 
chaty bez krzyża i świętych obrazów. Znajdowały 
się one w paradnej izbie zwanej białą. Na osob-
nym stole lub tzw. nakaslyku ustawiano pośród 
kwiatów pasyjki oraz figurki Świętych. W chwi-
lach zagrożeń tutaj się modlono, prosząc Boga, by 
odwrócił nieszczęście. Przed złymi mocami chro-
nił też znak krzyża wypalony na tragarzu w święto 
Matki Boskiej Gromnicznej. Samą gromnicę za-
palano i modlono się przy niej, gdy na dworze sza-
lała burza lub śnieżna zawierucha. Przed Bożym 
Narodzeniem u powały zawieszano podłaźniczkę 
– wierzchołek drzewka szpilkowego z ozdobami 
o znaczeniu symbolicznym: orzechami, jabłkami, 
gwiazdkami wyciętymi z opłatków. Głównym ce-
lem było zabezpieczenie domowników przed cza-
rami, urokami, chorobami i wszelkimi niepowo-
dzeniami. Według wierzeń podobne właściwości 
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Wiejska chata – wierzenia ludowe
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wiały doniczki z roślinami ozdobnymi, na stołach 
bukiety, a w przydomowych ogródkach też nie 
zabrakło ziół i kwiatów. Jeszcze w poprzednim 
stuleciu powszechną była wiara w istnienie do-
mowych duszków, nazywanych skrzatami, ubo-
żętami, ubożami, krasnoludkami. Mogły one po-
magać w gospodarstwie, ale też i płatać figle. Aby 
zyskać ich przychylność, gospodyni zostawiała dla 
nich drobne okruszki pożywienia. Kiedy zewsząd 
zagrażały niebezpieczeństwa, bezradni ludzie czy-
nili wszystko, aby ich uniknąć. Tylko niektórzy 
znali tajemnicę posiadania inkluza, który zapew-
niał im powodzenie i szczęście. Ludowa tradycja 
przechowała do dziś wspomnienia ochronnych 
zachowań, będących już tylko reliktem dawnych 
wierzeń i przesądów .
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miała gałązka jemioły zawieszona nad drzwiami 
wejściowymi chaty. Przed każdym większym 
świętem tutejsze gospodynie wykonywały ze sło-
mek, papierków, bibuły i piórek misterne ozdoby 
zwane pająkami. Zawieszone u sufitu chroniły do-
mostwo przed złem, a zarazem cieszyły oko. 

„Panu Bogu czasem trzeba pomóc”- mawiali 
nasi przodkowie i często uciekali się do zachowań 
o znaczeniu magicznym. Wprawdzie w czasie 
burzy modlili się przy gromnicy, ale też wybiegali 
przed próg z łopatą służącą do wsadzania chleba 
do pieca. W ich mniemaniu mogła ona zmylić bły-
skawice. Piorunów bardzo się obawiano, bowiem 
nie wolno było gasić pożaru pochodzącego z ich 
uderzenia. Bez mała cudowne właściwości przy-
pisywano też patykom kokoczki oraz sadzonym  
w pobliżu domostw jaworom, jesionom i leszczy-
nie, która według legendy dała niegdyś schronienie 
Rodzinie Świętej. Radowała też bliskość niosących 
szczęście zwierząt: jaskółek, bocianów, świerszczy 
i pasikoników. Obawiano się zaś czarnych kotów  
i ropuch, w które mogły przeistoczyć się czarowni-
ce. W sieni i w komorze przechowywano niezbęd-
ne w gospodarstwie domowym narzędzia i naczy-
nia. Szczególnym szacunkiem darzono „chlebną 
dzieżę”. Od czasu do czasu warto ją było pokropić 
święconą wodą i okadzić dymem pochodzącym 
ze spalenia poświęconych ziół. Wierzono, że wte-
dy chleb się uda i nigdy go nie zabraknie. Jeszcze 
przed II wojną światową rzadko spotykano pod-
łogi drewniane. Tutejsi mieszkańcy stąpali po gli-
nianych polepach nazywanych po prostu ziemią. 
Zwyczajowo unikali zamiatania i wyrzucania 
śmieci po zachodzie słońca. Złamanie tego zakazu 
mogło sprowadzić na domowników jakieś nie-
potrzebne nieszczęścia. Niezależnie od poziomu 
zamożności miejscowe gospodynie troszczyły się 
o estetyczny wygląd domów. Na parapetach usta-
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