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Głównym punktem uroczystości było odsło-

nięcie pomnika 100-lecia Niepodległości w Sę-

dziszowie Małopolskim, który przedstawia orła 

w koronie, z rozpostartymi skrzydłami, zrywa-

jącego się z kajdan niewoli, umieszczonego na 

cokole składającym się z trzech głazów symboli-

zujących trzy zabory. Aktu odsłonięcia pomnika 

bchody 100 rocznicy odzyskania 
Niepodległości przez Polskę były  

w naszym mieście wyjątkowo uroczyste. 
W kościele farnym odbyła się Msza Święta, 
podczas której kazanie wygłosił ks. Dziekan 
Krzysztof Gac. Przed Eucharystią, dokładnie 
w samo południe, odśpiewano Hymn Polski. 
Po mszy złożono wiązanki pod pomnikiem 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki, a następnie uro-
czysta kolumna przeszła przed Ratusz. Tutaj 
odsłonięto i poświęcono pomnik upamięt-
niający 100 rocznicę, złożono wiązanki, od-
czytano Apel Poległych, a żołnierze 31 Ba-
talionu Lekkiej Piechoty z Rzeszowa oddali 
salwę honorową. Obchody zakończyła część 
artystyczna w wykonaniu Zespołu Pieśni 
i Tańca ROCHY oraz uczniów sędziszow-
skiego Liceum Ogólnokształcącego. lipca br. 
burmistrz Bogusław Kmieć

Uczestnicy uroczystości: żołnierze 31 

Batalionu Lekkiej Piechoty, Strzelcy, Orlęta, 

Ochtonicze Straże Pożarne, delegacje szkół 

z  terenu gminy, samorządowcy, politycy, ze-

O

brali się przed sędziszowskim Domem Kultury, 

skąd główną ulica miasta przeszli do kościoła 

farnego. Tutaj, punktualnie w  samo południe, 

odśpiewano Hymn Polski. Podczas koncelebro-

wanej Mszy Świętej kazanie wygłosił ks. dzie-

kan Krzysztof Gac, który wspomniał o bohate-

rach walk niepodległościowych pochodzących 

z  naszej sędziszowskiej ziemi. Po Eucharystii 

złożono wiązanki przed pomnikiem bł. ks. Je-

rzego Popiełuszki, a  następnie cała kolumna 

przeszła przed Ratusz. Tutaj, zgromadzeni 

wokół pomnika upamiętniającego 100 Rocz-

nicę Odzyskania Niepodległości, mieszkańcy 

i zaproszeni goście byli świadkami wciągnięcia 

flagi polskiej na maszt i  wspólnie odśpiewali 

Hymn Polski. Okolicznościowe przemówie-

nie wygłosił burmistrz Bogusław Kmieć, wi-

cestarostwa powiatu ropczycko-sędziszow-

skiego, a  także dyrektor sędziszowskiego LO. 

dokonali: Senator RP Zdzisław Pupa, Poseł na 

Sejm Kazimierz Moskal, przewodniczący Rady 

Miejskiej Jerzy Kiebała oraz burmistrz Sędziszo-

wa Małopolskiego Bogusław Kmieć, natomiast 

poświęcenia dokonał ks. dziekan Krzysztof Gac. 

Tuż po odsłonięciu i poświęceniu pomnika, na 

znak wolności i pokoju wypuszczono 100 gołębi. 

Następnie odczytano Apel Poległych, a żołnie-

rze 31 Batalionu Lekkiej Piechoty w Rzeszowie 

oddali salwę honorową. W  asyście żołnierzy 

rzeszowskiego batalionu oraz strzelców de-

legacje złożyły przed pomnikiem wiązanki. 

Na zakończenie uczestnicy uroczystości obej-

rzeli część artystyczną przygotowaną przez: 

Zespół Pieśni i Tańca ROCHY; tancerze zapre-

zentowali pięknego poloneza, a grupa wolna za-

śpiewała pieśni patriotyczne, a na mieszkańców 

czekał pokaz broni oraz wojskowa grochówka.
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listopada br. odbyła się pierwsza
sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej 

w Sędziszowie Małopolskim. Podczas ob-
rad ślubowanie złożył burmistrz Bogusław 
Kmieć, a także wszyscy wybrani 21 paździer-
nika 2018 r. radni. Jednogłośnie wybrane 
zostało też prezydium Rady. Przewodniczą-
cym został Marek Pająk, który przez kolejne 
5 lat będzie kierował radą. Jego zastępcami 
zostali  Teresa Waleń oraz Grzegorz Darłak. 
Po raz pierwszy sesja była też na żywo trans-
mitowana na kanale Youtube, a radni głoso-
wali za pomocą tabletów. 

Podczas sesji podjęto uchwały:

1. Uchwała w sprawie ustalenia wynagro-

dzenia dla Burmistrza Sędziszowa Małopol-

skiego.

2. Uchwała w sprawie nadania nazwy uli-

cy na terenie sołectwa Borek Wielki.

unkcję sołtysa Szkodnej pełnił od 
2007 r. Jedną z najciekawszych inicja-

tyw sołtysa były prezentacje dawnych zwy-
czajów i obrzędów związanych ze żniwami, 
wieczorami andrzejkowymi i wigilijnymi. 
Wspólnie ze Stowarzyszeniem „Szkodnian-

22

F ki” organizował tradycyjną wieczerzę wi-
gilijną dla mieszkańców i gości, zapusty, 
Dzień Kobiet, Dzień Ziemi, Dzień Seniora, 
Dożynki, Andrzejki i wiele innych. Pogrzeb 
odbył się 2 listopada w kościele parafialnym 
w Zagorzycach Górnych.  
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października br. w naszej gminie
odbyły się ćwiczenie obronne, któ-

rych tematem było „zgrywanie gminnego 
systemu kierowania oraz ogniw wykonaw-
czych w czasie realizacji zadań operacyjnych 
w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpie-
czeństwa państwa”. Zorganizowane ono zo-
stało przy współpracy z WKU Mielec, poli-
cją, OSP Krzywa i OSP Klęczany. W ramach 
ćwiczeń uruchomiona została Akcja Kurier-
ska, w ramach której kurierzy wyjechali na 
trasy z kartami powołań. Przygotowane zo-
stało też utrudnienie na trasie kuriera przez 
powalone na drogę drzewo. W ćwiczeniach 
wzięli udział pracownicy urzędu miejskiego 
i jednostek podległych. Łącznie 50 osób.

30
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irma Ultratech Sp. z o.o. została 
wyróżniona Nagrodą Gospodarczą 

Prezydenta RP w kategorii „Lider Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw”. Poza Ultra-
techem wyróżnione zostały jeszcze dwie 
firmy z Podkarpacia: Melex i ML System. 
Prezydent Andrzej Duda wręczył tę nagro-
dę podczas gali w trakcie Kongresu 590 w 
Jasionce k. Rzeszowa.  Natomiast 21 listo-
pada burmistrz Sędziszowa Małopolskiego 
Bogusław Kmieć pogratulował prezesowi 
wyróżnienia i życzył dalszych sukcesów w 
prowadzeniu firmy. Przedsiębiorstwo Ul-
tratech zajmuje się produkcją części i pod-
zespołów dla światowych firm z sektorów 

listopada br. burmistrz Sędziszowa
Małopolskiego zaprosił krwiodaw-

ców z terenu Gminy Sędziszów Małopolski 
na spotkanie w ramach obchodów „Dni 
Honorowego Krwiodawstwa”, które odbyło 
się w sędziszowskim Domu Kultury. Dla 30 
osób, które regularnie oddają krew, była to 
okazja do rozmowy na temat utworzenia  
w Sędziszowie Małopolskim koła zrzesza-
jącego krwiodawców. Po spotkaniu bur-
mistrz zaprosił wszystkich na film w sędzi-
szowskim kinie.

całej Polsce aż 20 tysięcy 
przedszkoli, szkół oraz placówek 

oświatowych zgłosiło swój udział w ak-
cji „Rekord dla Niepodległej” ogłoszonej 
przez Minister Edukacji Narodowej oraz 
Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze 
Edukacji Narodowej. Dokładnie o godzinie 

F

21

W

lotnictwa, inżynierii kosmicznej i energe-
tyki. Zatrudnia ponad 100 osób. (fot. M.I-
dzik)

11:11, w piątek 9 listopada, wszyscy wspól-
nie zaśpiewali 4- zwrotkowy Hymn Pań-
stwowy. Do akcji przyłączyły się placówki 
oświatowe gminy Sędziszów Małopolski 
m.in. Przedszkole Publiczne Nr 2 im. Janu-
sza Korczaka. Dzieci wcześniej zaprezen-

towały program artystyczny o charakterze 
niepodległościowym. Na koniec przygo-
towano niespodziankę. Wypuszczono 100 
gołębi na 100-lecie Niepodległości.
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oja fotografia została wyróżniona
spośród 427 nadesłanych prac z 12 

krajów. Międzynarodowa  Federacja Sztu-
ki Fotograficznej tą nagrodą sprawiła mi 
ogromną satysfakcję, radość i umocniła 
mnie w przekonaniu, że warto tworzyć, 
warto się rozwijać i biec za marzeniami.

FIAP jest stowarzyszeniem, które po-
wstało w 1946 roku, a jego założycielem jest 
Maurice Van de Wijer. Natomiast siedziba 
znajduje się w Paryżu.

Federacja zrzesza organizacje fotogra-

ficzne z aż ponad 85 krajów członkowskich. 

Dodatkowo obejmuje swoim patronatem 

Międzynarodowe Salony Fotograficzne, 

które spełniają określone warunki. Między-

narodowa Federacja Sztuki Fotograficznej 

jest jedyną organizacją fotograficzną, uzna-

waną i reprezentowaną przez UNESCO.  

Osoby, których pasją lub zawodem jest foto-

grafia mogą ubiegać się o tytuły FIAP za po-

średnictwem polskiego reprezentanta FIAP. 

Wyróżnia się trzy rodzaje takich odznaczeń:

1. AFIAP – oznacza artystę

2. EFIAP – oznacza wybitnego artystę

3. MFIAP – oznacza mistrza

 

Skąd pomysł organizacji takiego konkursu 
w Rzeszowie ?

Jak mówi organizator i pomysłodawca 

konkursu Pan Adam Kus:

„Pomysł zrodził się w mojej głowie. Ob-

serwując konkursy, które były organizowane 

w Polsce pomyślałem, ze mamy możliwość 

zrobienia czegoś, czego jeszcze nikt nie robi. 

Dlatego też od 1992 r. pan Adam organizuje  

w Rzeszowie „FOTO ODLOT”. Natomiast 

M

Pan Piotr Rędziniak- artysta na temat tego-

rocznego konkursu wypowiada się tak: „Tego-

roczna 18. edycja i długa lista jego laureatów 

ukazuje wyraźne tendencje, która utrzymu-

je się w światowej fotografii. Mocny akcent 

stawiają fotografowie na kreacje, rysowanie 

światłem, to z definicji fotografii, ale nie tylko, 

bo to akcentowanie kolorem, rekwizyty, ruch- 

chciałoby się powiedzieć- sceniczny. Wiele 

z tych przedstawień przypomina teatralne, 

nawet modowe stylizacje. Jednak najważniej-

sze w tych ujęciach jest człowiek. Mam wra-

żenie, że wiele z nich to autoportret - swoiste 

(współczesne) selfie, tym trudniejsze od tego, 

które każdy może zrobić sobie telefonem, że 

wykonane za pomocą modelki, modela, aury 

wnętrza i odpowiedniego rekwizytu. Bo selfie 

nie pokaża naszego stanu ducha, marzeń, wy-

obrażeń, nawet tych surrealistycznych”. (wy-

powiedź pochodzi z katalogu drukowanego  

z nagrodzonymi pracami, ktory jest dostępny 

w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszo-

wie).

Co przedstawia „TurquoiseAbstrac-
tion”?

Na wstępie dodam, że nagrodzone zdję-

cie pochodzi z kolekcji „Adventures in Won-

derland”, którą przez dwa lata tworzyłam ra-

zem ze swoim chłopakiem Waldemarem van 

Deurse.

„TurquoiseAbstraction” jest to foto-

grafia, która przedstawia moją osobę i jest 

pewnego rodzaju autoportretem. Zawsze 

czułam się inną osobą, zawsze „odstawałam” 

od moich rówieśników i czułam, że potrze-

buje „czegoś innego”. Przez wiele lat bardzo 

źle się z tym czułam, ale po czasie doszłam 

do wnioski, że to mój atut i nie powinnam 

się tego wstydzić. W związku z tym powstało 

właśnie „TurquoiseAbstraction”. Oprócz zdję-

cia, kreacji i makijażu stworzyłam także opis: 

„Dech zapiera w piersiach kiedy zakładam na 

siebie gorset konwenansów. Warto poluzować 

te sznurki, by zaczerpnąć świeżego powietrza. 

Odkąd sięgam pamięcią, stawiam na ubranie  

z turkusowych liści i korale ulepione z gli-

ny. Bycie sobą wyróżnia nas na tle teatru la-

lek. Ktoś śmiało mógłby rzec “Cóż to za dzi-

woląg”. Słysząc te słowa grzecznie się kłaniam 

i dziękuję za zainteresowanie”. Fotografia 

posiada także cytat z mojej ulubionej książ-

ki z czasów dzieciństwa „Alicja w Krainie 
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Czarów” Lewisa Carrolla: „Bądź taka, na 

jaką wyglądasz, czyli prościej rzecz ujmując: 

Nigdy nie wyobrażaj sobie, że jesteś inna, niż 

mogliby sobie pomyśleć, że to jaka byłaś, lub 

też jaka mogła byś była być, nie jest niczym 

innym niż to, czym mogło się było innym wy-

dawać, że jest czymś innym”.

Czym jest   „Adventures in Wonder-
land”?

Jest to kolekcji 16-stu zdjęć zaczarowa-

nych, gdzie każda fotografia ma swoją in-

dywidualną nazwę. Każda praca posiada też 

dopasowany do niej cytat z książki „Alicja  

w Krainie Czarów” oraz szczegółowy opis, 

aby oglądający mógł razem ze mną przenieść 

się do tego magicznego świata. 

Zdjęcia przedstawiają moje życie, czy-

li mój smutek, upadki, szczęście, miłość itp. 

Fotografie to moje dorastanie przedstawione  

w zaczarowany sposób, czyli taki w jakim ży-

łam jako mała dziewczynka.

Tak, więc projekt jest mocno osobisty  

i odzwierciedla mnie samą :) „Pozwólcie, że 

zabiorę Was do świata magii, wypełnionego 

po brzegi nostalgią i refleksją” - na każdym 

wernisażu tak zakańczam swoją wypowiedź.

Po co powstał „Adventures in  
Wonderland”?

Projekt to przede wszystkim spełnienie 

mojego największego marzenia! Stworzenie 

serii fotografii, która będzie w pewnym ro-

dzaju przemawiać do innych, aby akcepto-

wali siebie i nie zmieniali swojego charakteru 

przez przekonania innych. Chciałam poka-

zać, że każdy jest ważny, że każdy jest warto-

ściowy i warty uwagi. „Nie wstydźmy się być 

sobą” - powtarzam.

Dodatkowo po stworzeniu projektu do-

szło uczucie satysfakcji, które przerodziło 

się w ogromne szczęście, bycie spokojniejszą  

i milszą. Dlatego też zawsze powtarzam: 

„Spełniajmy marzenia, bo stajemy się lepszy-

mi ludźmi. Spełnione marzenia dają poczucie 

realizacji i ogromnie poprawiają relacje mię-

dzyludzkie- jestem na to prawdziwym przy-

kładem. Nie trzymajmy marzeń w ukryciu!”.

Dla kogo jest „Adventures in Wonder-
land”?

Na początku projekt stworzyłam dla siebie, 

aby spełnić swoje skryte marzenie. Później, gdy 

odkryłam jakie to piękne zapragnęłam pokazy-

wać moje szczęście dalej. Dlatego razem z foto-

grafiami przez cały 2018 rok jeździłam od miasta 

do miasta w Polsce i organizowałam w nich wy-

stawy i wernisaże moich prac. Dodam jeszcze, że 

w roku 2019 nie mam zamiaru zaprzestać.Chcia-

łaby, aby projekt kierowany był do osób, które 

marzą o wielkich rzeczach, ale nie potrafią się 

otworzyć. Chciałabym im pokazać, że na prawdę 

da się i nie należy bać się krytyki, tylko biec za 

swoimi przekonaniami. Życie ma się tylko jedno, 

należy je przeżyć przede wszystkim w szczęściu  

z samym sobą. Mój projekt zdjęć „Adventures in 

Wonderland”, którą przez okres dwóch lat stwo-

rzyłam razem z chłopakiem - Waldemarem van 

Deurse, który jest fotografem i pracował przy ob-

róbce komputerowej.
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listopada 2018 w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Sędziszo-

wie Małopolskim odbyło się uroczy-
ste wręczenie nagród laureatom kon-
kursu plastycznego pt. „Zakładka dla 
Niepodległej”. Konkurs został zorganizowa-
ny przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
w Sędziszowie oraz Bibliotekę Publiczną 
w Sędziszowie Małopolskim wraz z filia-
mi bibliotecznymi w Będziemyślu, Borku 
Wielkim, Czarnej Sędziszowskiej, Górze 
Ropczyckiej, Kawęczynie, Klęczanach i Za-
gorzycach. 

Konkurs zorganizowany został w ra-

mach obchodów 100 rocznicy odzyska-

nia przez Polskę Niepodległości. Celem 

konkursu było promowanie wśród dzieci 

idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia 

świadomości narodowej i szacunku wobec 

własnego państwa.Prace wykonane przez 

uczestników przedstawiały ujęte w ramy 

plastyczne 100 lat wolnej Polski oraz ukazały 

rozumienieprzejawów i postaw patriotyzmu 

wśród dzieci i młodzieży.

Nagrody laureatom konkursu wręczył 

burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogu-

sław Kmieć, p.o. Dyrektora Miejsko-Gmin-

nego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Mało-

polskim Katarzyna Hagdej, Przewodnicząca 

Komisji Konkursowej Maria Grodecka (ar-

tysta, plastyk, malarka dzieł sakralnych), in-

struktor plastyki Miejsko-Gminnego Ośrod-

ka Kultury w Sędziszowie Małopolskim 

Elżbieta Chorąży, kierownik działu biblio-

tek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  

w Sędziszowie Małopolskim Joanna Stec 

oraz starszy bibliotekarz z filii Biblioteki Pu-

blicznej w Klęczanach Dorota Paśniewska.

13 Na laureatów konkursu czekała dodatko-

wa niespodzianka w postaci popcornu ufun-

dowanego przez burmistrza.

Na konkurs wpłynęło 259 prac z cze-

go 152 w kategorii dzieci z klas 0 – III 

Szkoły Podstawowej,76 w kategorii dzie-

ci z klas IV – VI Szkoły Podstawowej oraz  

31 w kategorii dzieci z klas VII – VII Szkoły 

Podstawowej.

Ocenie nie podlegało 3 prace ze wzglę-

dów formalnych.

Ocenie podlegało 256 prac: 151 w katego-

rii dzieci z klas 0 – III i 75 w kategorii dzieci 

z klas IV – VI oraz 30 w kategorii dzieci klas 

VII – VIII.

Kategoria dzieci z klas 0 – III Szkoły 
Podstawowej:

1 miejsce: Dawid Teresak, kl. 0 Szkoła 

Podstawowa w Zagorzycach Górnych

1 miejsce: Oliwia Marć, kl. I Zespół Szkół 

w Wolicy Piaskowej

1 miejsce: Jędrzej Pusz, kl. I Zespół Szkół 

w Wolicy Piaskowej

2 miejsce: Milena Wróblewska, kl. I Ze-

spół Szkół w Wolicy Piaskowej

2 miejsce: Magdalena Marć, kl. II Zespół 

Szkół w Wolicy Piaskowej

2 miejsce: Karolina Kaźmierczak, kl. III 

Zespół Szkół w Wolicy Piaskowej

3 miejsce: Faustyna Polańska, kl. 0 Pu-

bliczne Przedszkole Nr 1 w Sędziszowie 

Małopolskim z Oddziałem Zamiejscowym  

w Wolicy Ługowej

3 miejsce: Nina Wiktor, kl. II Szkoła Pod-

stawowa w Borku Wielkim

3 miejsce: Dawid Panek, kl. II Szkoła 

Podstawowa w Borku Wielkim
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Kategoria dzieci z klas IV – VI Szkoły 
Podstawowej:

1 miejsce: Emilia Skoczek, kl. V Szkoła 

Podstawowa nr 3 w Sędziszowie Małopol-

skim

1 miejsce: Klaudia Kocur, kl. VI Szkoła 

Podstawowa nr 3 w Sędziszowie Małopolskim

1 miejsce: Emilia Ochał, kl. VI Szkoła 

Podstawowa nr 3 w Sędziszowie Małopol-

skim

2 miejsce: Zofia Depa, kl. V Szkoła Pod-

stawowa nr 2 w Sędziszowie Małopolskim

2 miejsce: Wiktoria Kocur, kl. VI Szkoła 

Podstawowa nr 3 w Sędziszowie Małopol-

skim

2 miejsce: Maja Drozd, kl. VI Szkoła Pod-

stawowa w Borku Wielkim

3 miejsce: Katarzyna Kaczor, kl. V Zespół 

Szkół w Wolicy Piaskowej

3 miejsce: Justyna Ciepielowska, kl. VI 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Sędziszowie Ma-

łopolskim

3 miejsce: Paulina Patro, kl. VI Szkoła 

Podstawowa nr 2 w Sędziszowie Małopolskim

olejny rok szkolny w Szkole Podstawowej
w Czarnej Sędziszowskiej prowadzone 

są działania w ramach projektu OZE – OD-
NAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Na bie-
żąco uczniowie prowadzą obserwacje stanu 
zachmurzenia a odczytując stan licznika 
dowiadują się ile energii dostarczy instalacja 
paneli słonecznych, w pracowni OZE odby-
wają się także warsztaty w poszczególnych 
grupach uczniów mające na celu przekazywa-
nie wiedzy na temat efektywnego zarządzania 
energią, uświadomienie młodzieży problemu 
wyczerpywania się nieodnawialnych źródeł 
energii oraz kształcenie postawy odpowie-
dzialności za stan środowiska naturalnego. 

W zajęciach biorą też udział najmłodsi ze 

społeczności przedszkolnej - grupa Kotków 

w ramach współpracy szkolno-przedszkol-

nej obejrzała z wielką ciekawością prezenta-

cję multimedialną na temat Odnawialnych 

Źródeł Energii, która stanowiła uporządko-

waną bazę podstawowych informacji i moż-

liwości ich wykorzystania. Na koniec swoją 

wiedzę mogły sprawdzić  w quizie, układając 

puzzle tematyczne a także wykonując pracę 

plastyczną. Zdobyły cenne informację jak 

ekologicznie i zdrowo dla środowiska pozy-

skiwać energię i ciepło. Warsztaty były dla 

przedszkolaków bardzo ciekawym doświad-

czeniem. Na pewno na długo pozostaną  

w ich pamięci. Udział w tych zajęciach po-

zwala naszym uczniom rozszerzać i przyswa-

jać wiedzę na temat OZE. A co bardzo cieszy 

obserwujemy duże zainteresowanie tą tema-

tyką przedszkolaków oraz uczniów.

K

Kategoria dzieci z klas VII – VIII Szkoły 
Podstawowej:

1 miejsce: Karolina Kozak, kl. VII Szkoła 

Podstawowa w Krzywej

2 miejsce: Sylwia Zawisza, kl. VII Szkoła 

Podstawowa w Zagorzycach Dolnych

3 miejsce: Oliwia Borowiec, kl. VII Szkoła 

Podstawowa w Boreczku
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ubliczne Przedszkole nr 1 w Sędziszowie 
Małopolskim z Oddziałem Zamiej-

scowym w Wolicy Ługowej w bieżącym 
roku szkolnym zastało zakwalifikowane do 
udziału w projekcie edukacyjnym pt. „Pod-
karpacka kultura dla przedszkolaków”. 
Głównym celem tego przedsięwzięcia jest 
wzrost świadomości dzieci i ich opiekunów 
w zakresie roli i wartości dziedzictwa kul-
turowego oraz rozwijanie postawy obywa-
telskiej. 

W ramach projektu w miesiącu wrze-

śniu dzieci z naszej placówki mogły zapre-

zentować swoje umiejętności podczas III 

Przeglądu pt. „Podkarpackie wędrówki”  

w Centrum Plaza w Rzeszowie. Była to do-

skonała okazja do reprezentowania naszej 

gminy na szczeblu wojewódzkim podczas 

Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowe-

go.Program  przeglądu oparty był o wier-

sze z książeczki „Podkarpackie wędrówki 

dla przedszkolaków” wydanej przez Pod-

karpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych 

Rodzin. Dzieci recytowały wiersze miedzy 

innymi o Rzeszowie, Baranowie Sando-

mierskim, Bieszczadach czy Krośnie. Po 

występach na przedszkolaki czekały licz-

ne atrakcje: zabawa z animatorem, słodki 

poczęstunek oraz konkursy z nagrodami. 

Przejazd na to wydarzenie został sfinanso-

wany przez Urząd Miejski w Sędziszowie 

Małopolskim. Kolejnym etapem udziału 

w projekcie było szkolenie dla nauczycieli  

na temat wpływu dziedzictwa kulturowe-

go oraz jego wielowymiarowej wartości na 

rozwój dzieci. Nie lada atrakcją była moż-

liwość udziału w warsztatach, podczas któ-

rych została zaprezentowana gra wielkoga-

P barytowa „Podkarpackie wędrówki”. Dzieci 

poprzez zabawę miały okazję do poznania 

różnorodności dziedzictwa kulturowego 

na Podkarpaciu. Po warsztatach placówka 

otrzymała książeczki, gry i kolorowanki. 

W najbliższym czasie  dzieci otrzymają 

Podkarpackie Paszporty Rodzinne zachę-

cające do zwiedzania atrakcji kulturowych 

Podkarpacia. Po okazaniu książeczki bi-

lety wstępu do wybranych instytucji będą 

tańsze. Dodatkowo po  zebraniu pieczątek  

Paszporty można będzie zarejestrować  

i wziąć udział w losowaniu nagród. Udział 

w tym projekcie z pewnością dostarczyno-

wych narzędzi i metod oraz informacji jak 

z nich korzystać, by przekazywać dzieciom 

rzetelną wiedzę dotyczącą dziedzictwa  

i jego wartości oraz zmotywuje całe rodzi-

ny do korzystania z wartości dziedzictwa 

kulturowego podkarpacia. 

Podkarpacki Paszport Rodzinny to ksią-
żeczka zawierająca 30 najciekawszych 

- niedostatecznie znają oni dziedzictwo 
kulturowego na Podkarpaciu,

- wykazują brak świadomości roli jaką 
pełni kapitał kulturowy w rozwoju dzieci,

- wykazują brak świadomości wpływu 
wspólnego spędzania czasu w otoczeniu 
kultury na dalszy rozwój dzieci, - w małych 
miejscowościach jest trudniejszy dostęp do 
kultury,

- priorytet kultury jest niski w planowa-
niu wydatków rodziny,

- niewielki jest wybór materiałów edu-
kacyjnych o regionalnym dziedzictwie kul-
turowym skierowanych do grupy docelowej.
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listopada br. – „sezon” zaduszny, 
właśnie tego dnia, o godz. 9.30 101 

uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawo-
wej w Wolicy Piaskowej oraz Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Sędziszowie Małopolskim 
wzięło udział w rajdzie pieszym na trasie 
Zagorzyce Górne – Góra Ropczycka.

Jak to na rajdach turystycznych bywa, 

nie o czas czy odległość chodziło. Okazało 

się, że mieszkańcy Sędziszowa i północnych 

rejonów gminy nieczęsto bywają w południo-

wych. Inna rzeźba terenu i widokowość tra-

sy była zaskoczeniem dla młodych turystów 

przyzwyczajonych do płaskich i równych 

przestrzeni. Takim właśnie doznaniom miał 

służyć wybór okolicy, którą wędrowaliśmy 

– start został wyznaczony przy Kościele pw. 

Św. Apostołów Piotra i Pawła w Zagorzycach 

Górnych, a polne ścieżki wiodły nas wierz-

chowiną, z której widoki, praktycznie we 

wszystkie strony świata, towarzyszyły przez 

cały czas, aż do Góry Ropczyckiej. Oprócz 

doznań estetycznych, imprezie towarzyszyły 

też inne cele – wychowawcze i dydaktyczne. 

Uczniowie, udekorowani plakietkami z okazji 

100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodle-

głości, dostali na starcie zadanie – podzieleni 

na grupy, mieli w trakcie marszu zbierać in-

formacje o okolicy, jej walorach turystycznych 

i przyrodniczych, historii oraz obyczajach. Na 

mecie imprezy – w Górze Ropczyckiej – mieli 

prezentować swoje materiały i spostrzeżenia  

w formie krótkich wystąpień, posługując się, 

w ramach kreatywnych pomysłów, smart-

fonami. Kolejnym z celów rajdu było kulty-

wowanie tradycji zaduszkowej – uczniowie 

zapalili znicze na opuszczonych grobach 

6

cmentarza w Zagorzycach, przy polnych 

krzyżach i przy kaplicy grobowej w Górze 

Ropczyckiej.

Z niekłamaną satysfakcją organizato-

rzy obserwowali radość i zaciekawienie mło-

dych: miejscem, wspólnym marszem, a nawet 

światem roślin późnej jesieni. Nadzwyczajna 

aura tego dnia dodawała energii i ochoty do 

przechadzki. Nawet podmokłe obniżenia te-

renu i nierówności ścieżek nie wywoływały 

narzekań czy zniechęcenia. Świeże powietrze  

i przebywanie w grupie pobudzało do żartów, 

pogawędek i zbierania materiałów do prezenta-

cji, zdarzały się nawet takie osoby, które zebrały 

kwiaty na listopadowe bukiety. Nietrudno było 

zauważyć, że uczestnikom rajdu podoba się 

miejsce, które odwiedzili i są zaciekawieni tym, 

co można tu zobaczyć, jaka była historia np. So-

bótek. Ostatni odcinek drogi wyznaczono przez 

Górę Ropczycką – obok Parafii pw. Św. Jakuba 

Starszego, przez cmentarz i park „Buczyna”, aż 

do gościnnych terenów szkoły podstawowej  

w tej miejscowości. Tu grono sympatycznych 

kucharzy przygotowało posiłek dla strudzo-

nych wędrowców – a jakże – umiejętnie ugril-

lowaną, słynną kiełbasę z Góry Ropczyckiej. Po 

posiłku nastał czas prezentacji i udzielania od-

powiedzi na podchwytliwe pytania ekspertów. 

Poziom występów określono jako wysoki,  

a pomysłowość niektórych grup zaskoczyła 

nawet starych wyjadaczy pedagogicznych.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za 

sympatyczną atmosferę i wspólnie przeżyte 

chwile.
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iceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra
Skargi w Sędziszowie Małopolskim 

jest już na finiszu przedsięwzięć związa-
nych z tę doniosłą rocznicą.

9 listopada br. na uroczystej akademii  

z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę 

wolności, tekstem Krzysztofa Kamila Baczyń-

skiego pt. Mazowsze w wykonaniu uczennicy 

Aleksandry Piei, zakończył się licealny pro-

jekt „Poranki z Niepodległą”.

października w Zespole Szkół 
Technicznych im. prof. K. Olszew-

skiego odbył się IV Wojewódzki Konkurs 
Fryzjerski, w kategoriach: „Przez fale do 
mistrza” oraz „Twoja twarz wygląda znajo-
mo – stylizacja na znaną postać”. Do udzia-
łu zgłosiło się 25 uczestników z 7 szkół  
z województwa podkarpackiego i małopol-
skiego.

Jury miało trudne wyzwanie z wyłonie-

niem zwycięzców. Poziom tegorocznego kon-

kursu był bardzo wysoki i o promowanych 

miejscach decydowały ułamki punktów. Tak 

naprawdę każdy z uczestników był wygranym 

ponieważ stanął na wysokości zadania i stwo-

rzył niepowtarzalną wizualizację i stylizację, 

wykazał się dużymi umiejętnościami i kre-

atywnością.

Wyniki przedstawiały się następująco:

Kategoria I „Twoja twarz wygląda znajo-

mo-stylizacja na znaną postać”

I miejsce Łukasz Delikat – Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Krośnie

II miejsce Aleksandra Kuliga   – Zespół 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie

L

26

Od 13 kwietnia  (z wyłączeniem miesię-

cy wakacyjnych), co poniedziałek i piątek, 

przez szkolny radiowęzeł wybrzmiewały 

fragmenty ważnych i cennych tekstów z listy 

Antologii Niepodległości ogłoszonej przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana 

Andrzeja Dudę. Wykonawcy, uczniowie klas 

pierwszych, drugich i trzecich, odczytali  

w sumie 44  fragmenty lub całe utwory z listy, 

poczynając od  Starej baśni  Józefa Ignacego 

Kraszewskiego. Opiekun projektu, nauczy-

ciel bibliotekarz Elżbieta Skotniczny, dziękuje 

wszystkim, którzy zaangażowali się w jego 

realizację.

Inna inicjatywą związaną z rocznicą była 

wystawa „Codzienność w Niepodległej”, którą 
można było oglądać w dniach 5-15 listopada 

br. w czytelni biblioteki szkolnej. Szkolne po-

mieszczenie stało się domowym zaciszem,  

w który m zgromadzono przedmioty nie-

zbędne w codziennym funkcjonowaniu. 

Potrawy można było przygotować w glinia-

nych garnkach, kawę zmielić w metalowym 

młynku, pranie zrobić na tarze, a wyschnię-

tą odzież wyprasować żelazkiem na duszę.  

W razie potrzeby można było też coś prze-

szyć na maszynie do szycia „Łucznik” kl. 86 

wyprodukowanej w Radomiu w Zakładach 

Metalowych im. gen. „Waltera”. 

III miejsce Anna Zając – Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Krośnie

Kategoria II „ Przez fale do mistrza”

I miejsce Wioletta Wiśniewska – Zespół 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tarno-

brzegu

II miejsce Żaneta Kłos – Zespół Szkół 

ZDZ w Rzeszowie

III miejsce Katarzyna Toton – Zespół 

Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszew-

skiego w Sędziszowie Małopolskim.

 

Serdecznie gratulujemy!!!
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mina Sędziszów Małopolski zawarła 
z Narodowym Centrum Kultury umo-

wę na realizację zadania pn. „Sędziszowska 
Telewizja Kulturalna” dofinansowanego  
w ramach PROGRAMU Infrastruktura do-
mów kultury ze środków finansowych Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego po-
chodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Celem zadania jest zapewnienie optymal-

nych warunków i  rozszerzenie działalności 

kulturalnej Miejsko Gminnego Ośrodka Kul-

tury w  Sędziszowie Małopolskim (MGOK) 

poprzez przebudowę pomieszczeń budynku 

i  zakup niezbędnego wyposażenia. Przebu-

dowa obecnie nie użytkowanych ze wzglę-

du na zły stan techniczny pomieszczeń, ma 

na celu pozyskanie dodatkowej przestrzeni, 

która zostanie przeznaczona na prowadzenie 

uszyły bezpłatne szkolenia dla osób
powyżej 25 roku życia w ramach pro-

jektu „Sędziszów Małopolski -Cyfrowa 
Gmina”. W trakcie naboru zgłosiło się 100 
osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje 
komputerowe, nauczyć się obsługi kompu-
tera, poruszania się w sieci. Szkolenia odby-
wają się w ramach dwóch modułów szkole-
niowych. 

Projekt „Sędziszów Małopolski – Cy-

frowa Gmina” realizowany z  Europej-

skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w  ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020, „Rozwój kom-

petencji cyfrowych mieszkańców gmin 

Polski Południowo-Wschodniej”, współ-

finansowanego z   Programu Operacyjne-

go Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 

3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, 

Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na 

rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. 

G

R

działalności telewizyjnej, która stanowi jeden 

z  działów MGOK. Pomieszczenia obecnie 

wykorzystywane na potrzeby telewizji miej-

skiej zostaną z kolei przeznaczone na rozwija-

nie działalności kulturalnej m.in. utworzenie 

biblioteki repertuarowej, utworzenie klubu 

miłośników poezji, organizowanie warszta-

tów poetyckich. Ponadto pomieszczenia te 

będą również wykorzystywane przez działają-

ce w MGOK zespoły w celach przeprowadza-

nia prób. Pozyskanie dodatkowych pomiesz-

czeń znacznie poprawi warunki działalności 

MGOK, oraz poprzez zakup niezbędnego 

wyposażenia pozwoli uatrakcyjnić jego ofertę 

programową.

Nazwa zadania: Sędziszowska Telewizja 
Kulturalna.

Okres realizacji zadania: 01.06.2018 r. – 
21.12.2018 r.

Całkowity koszt zadania: 352 530,00 zł.
Dofinansowanie: 190 000,00 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pocho-
dzących z Funduszu Promocji Kultury.
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oroczny piknik rodzinny, na którym 
królują pierogi zawsze przyciąga tłu-

my. Nie tylko mieszkańców gminy, ale i ca-
łego powiatu. Nie inaczej było i tym razem, 
29 lipca br. na kompleksie sportowym w Bę-
dziemyślu.

C
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