„Dzieje Sędziszowa Małopolskiego”
na nowo opisane
Drodzy Czytelnicy
4 czerwca br. mieliœmy przyjemnoœæ uczestniczyæ w spotkaniu promuj¹cym ksi¹¿kê naszego autorstwa pt. „Dzieje Sêdziszowa Ma³opolskiego”. Ksi¹¿ka
powsta³a na zlecenie Urzêdu
Miejskiego w zwi¹zku z obchodzon¹ w ubieg³ym roku 530 rocz-

nic¹ nadania praw miejskich dla
naszego miasta. Zosta³a wydana
przez wydawnictwo JOTA Józefa Ambrozowicza, który by³ tak¿e autorem zdjêæ, prezentuj¹cych wspó³czesne oblicze gminy.
Na blisko 450 stronach staraliœmy siê opisaæ historiê i lata teraŸniejsze naszego miasta i najbli¿szej okolicy, pokazaæ jego

rozwój oraz zmiany zachodz¹ce
w ci¹gu wieków.
Ksi¹¿kê mo¿na nabyæ w sêdziszowskim Domu Kultury, ksiêgarni „Bajka” oraz w sieci sklepów Delikatesy Centrum i Jubilatka na terenie naszej gminy.
¯yczymy mi³ej lektury.
Benedykt Czapka
Mariusz Kazior

W treœci tej publikacji znajduj¹ siê nastêpuj¹ce rozdzia³y:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Od lewej: Benedykt Czapka z żoną Wiolettą, Dorota i Mariusz Kaziorowie, burmistrz
Kazimierz Kiełb, Józef Ambrozowicz.
Fot. J. Maroń

Œrodowisko przyrodniczo-geograficzne,
Od pradziejów do rozbiorów,
Pod rz¹dami austriackimi,
W dwudziestoleciu miêdzywojennym i pod okupacj¹ niemieck¹,
W latach 1944-1989,
W III Rzeczypospolitej 1990-2013,
1. Dzia³alnoœæ samorz¹du,
2. Wybory powszechne i referenda,
3. Ochrona zdrowia, pomoc spo³eczna,
4. Rozwój gospodarczy,
5. Ochotnicza stra¿ po¿arna,
6. Oœwiata,
7. Kultura,
8. Kultura fizyczna, sport i turystyka,
VII. Koœcio³y i parafie ziemi sêdziszowskiej.

II Rodzinny Rajd Rowerowy
Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego oraz Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim zapraszają na
„II Rodzinny Rajd Rowerowy Szlakami Gminy Sędziszów
Małopolski”.
Start rajdu: 13 lipca 2014 r. (niedziela) o godz. 14:00 z placu targowego przy ul. Solidarnoœci.
Trasa rajdu: Sêdziszów M³p. (plac targowy) – Wolica Piaskowa –
Boreczek – Czarna Sêdziszowska Podkoœciele – wzd³u¿ autostrady – Krzywa Porêby (teren ko³a ³owieckiego PODGORZA£KA)
Powrót: Krzywa Porêby (teren ko³a ³owieckiego PODGORZA£KA) – Krzywa (Dom Ludowy) – Wolica £ugowa Podlesie –
Wolica Piaskowa – Sêdziszów Ma³opolski (plac targowy).
D³ugoœæ ca³ej trasy ok. 25 km (15 + 10). W przerwie rajdu,
na terenie ko³a ³owieckiego PODGORZA£KA, Organizator zapewnia gor¹cy posi³ek, napoje ch³odz¹ce i atrakcje
dla dzieci.
Uczestnicy rajdu zg³aszaj¹ swój udzia³: do dnia 9 lipca 2014 r.
w sekretariacie Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultury na odpowiednich kartach zg³oszeñ (dla osoby pe³noletniej lub
niepe³noletniej). Informacje dotycz¹ce Regulaminu Rajdu jak równie¿ formularze kart zg³oszeñ dostêpne s¹ na
stronach internetowych www.sedziszow-mlp.pl,
www.mgoks.pl oraz w sekretariacie Miejsko-Gminnego
Oœrodka Kultury w Sêdziszowie Ma³opolskim.
Zapraszamy!
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Wybory do Parlamentu Europejskiego
25 maja 2014 r. już po raz trzeci po wejściu Polski do Unii
Europejskiej przeprowadzono wybory do Parlamentu
Europejskiego.
Wyniki tych wyborów podane
przez PKW pokaza³y minimaln¹
przewag¹ PO – 32,13% przed PiS
– 31,78%. Obie partie bêd¹ mia³y po 19 europos³ów, piêciu
przedstawicieli do PE wprowadzi³a koalicja SLD-UP a Nowa
Prawica i PSL po 4. W g³osowaniu, w którym wybrano 51 polskich eurodeputowanych, frekwencja w skali kraju wynios³a
23,82%.
W naszej gminie zanotowano
frekwencjê 27,74%, w powiecie
ropczycko-sêdziszowskim

25,33%, województwie podkarpackim 24,00%. Najliczniej do
urny wyborczych udali siê mieszkañcy Zagorzyc Dolnych –
39,60%, Sêdziszowa M³p. (obwód nr 3 na Osiedlu M³odych)
– 36,88% i Zagorzyc Górnych –
33,13% a najmniej licznie w Klêczanach – 18,91%, Krzywej –
19,33% i Borku Wielkim –
20,06%.
U nas zdecydowanie zwyciê¿y³o PiS uzyskuj¹c 3.239 g³osów co
stanowi 64,11%, przed PSL – 473
g³osy, PO – 403 g³osy, Now¹ Prawic¹ – 374 g³osy i Solidarn¹
Polsk¹ – 232 g³osy.
Indywidualnie najwiêkszego
poparcia mieszkañcy gminy Sêdziszów M³p. udzieli Tomaszowi
Porêbie – PiS (2.133 g³osów),

Tomasz Poręba, 41 lat, zam. Mielec, z wykszta³cenia historyk
i politolog, by³y III ligowy pi³karz i dziennikarz sportowy, europose³ w kadencji 2009-2014.
Elżbieta Łukacijewska, 48 lat. zam. Do³¿yca, polityk, ekonomista, by³y wójt Cisnej, w latach 2001-2009 pose³ na Sejm RP, od
2009 r. w Parlamencie Europejskim.
Stanisław Ożóg, 61 lat, zam. Soko³ów M³p., polityk, geodeta, samorz¹dowiec, by³y burmistrz Soko³owa M³p. i starosta
rzeszowski, od 2005 r. do 2014 r. pose³ na Sejm RP.
nastêpnie Stanis³awowi O¿ogowi – PiS (812), Wies³awowi Ryglowi – PSL (369), El¿biecie
£ukacijewskiej – PO (257) i Waldemarowi Zarêbskiemu – Nowa
Prawica (220).
Z naszego okrêgu wyborczego, obejmuj¹cego ca³e województwo podkarpackie, mandat

europos³a uzyska³o dwóch
przedstawicieli PiS – Tomasz
Porêba (113.704 g³osów w okrêgu) i Stanis³aw O¿óg (36.376 g³osów) oraz El¿bieta £ukacijewska
z PO (41.867 g³osów).
Jan Maroń – Sekretarz Gminy
Szczegółowe wyniki wyborów
w gminie na str. 4

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.
w Czarnej Sêdz. – 100.000 z³, – opracowanie dokumentacji
osiedlowych – 229.998 z³,
W dniu 27 czerwca 2014 r.
na budowê ul. Jagielloñskiej – promocja gminy – 63.180 z³.
odbyła się XXXVIII Sesja Rady – budowa kanalizacji sanitarnej
w Sêdziszowie M³p. – 46.740 z³
w Borku Wielkim – 1.668.004 z³.
Miejskiej zwana potocznie
–
opracowanie dokumentacji v w dziale „bezpieczeñstwo pu„absolutoryjną”.

W pierwszej czêœci posiedzenia Rady udzia³ wzi¹³ Pan Aleksander Weselak, przedstawiciel
firmy SOLARTIME Sp. z o. o.,
który przedstawi³ propozycjê
wspó³pracy w innowacyjnym
projekcie zwi¹zanym z monta¿em kolektorów s³onecznych
w gospodarstwach domowych,
z dotacj¹ w wysokoœci 45%
z NFOŒiGW.
Nastêpnie Radni wys³uchali
sprawozdania burmistrza Kazimierza Kie³ba z wykonania bud¿etu gminy za 2013 r. Dochody zosta³y wykonane w wysokoœci 64.078.298 z³ co stanowi
97,3%, a wydatki w kwocie
64.976.491 z³ i zosta³y zrealizowane w 95,6%.
Po stronie wydatków najwiêksze pozycje to:
v w dziale „rolnictwo i ³owiectwo”
– opracowanie dokumentacji
na budowê kanalizacji sanitarnej w Klêczanach i Bêdziemyœlu wraz z czêœciow¹ przebudow¹ wodoci¹gu – 98.934 z³,
– budowa kanalizacji sanitarnej
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v w dziale „transport i ³¹cznoœæ”
– remonty dróg gminnych
o nawierzchni bitumicznej –
135.851 z³,
– remonty dróg o nawierzchni
t³uczniowej – 181.321 z³,
– konserwacje rowów – 106.091 z³,
– zimowe utrzymanie dróg –
240.567 z³,
– budowa obwodnicy pó³nocnej, etap I – budowa po³¹czenia ul. Fabryczna – Gumat –
2.574.440 z³
– przebudowa ulic w Sêdziszowie M³p.: ul. Rynek, Krótka,
Wyspiañskiego – 719.430 z³
– przebudowa drogi gminnej
Ruda – Zajezierze – 112.692 z³
– przebudowa drogi gminnej
w Zagorzycach-Podlasek –
99.234 z³
– dokumentacja na budowê
obwodnicy pó³nocnej w Sêdziszowie M³p. – 86.026 z³
– dokumentacja techniczna na
budowê po³¹czenia komunikacyjnego ul. Konopnickiej
z ul. Szymborskiej w Sêdziszowie M³p. – 16.600 z³
– dokumentacja techniczna na
budowê po³¹czenia komunikacyjnego ul. prof. Kota z ul.
Jana Paw³a II w Sêdziszowie
M³p. – 18.450 z³

na budowê ul. Orzeszkowej
w Sêdziszowie M³p. – 10.455 z³
– odszkodowania za grunty
przejête pod budowê po³¹czenia ul. Konopnickiej z ul.
Szymborskiej oraz ul. prof.
Kota z ul. Jana Paw³a II w Sêdziszowie M³p. – 37.763 z³
– rozbudowa drogi gminnej
w miejscowoœci Wolica Piaskowa z kanalizacj¹ deszczow¹,
etap I – 33.689 z³

–
–

–

–

bliczne i ochrona przeciwpo¿arowa”
bie¿¹ce utrzymanie 16 jednostek OSP – 195.190 z³,
zakup samochodu stra¿ackiego dla OSP w Szkodnej –
60.470 z³,
zakup samochodu stra¿ackiego dla OSP w Zagorzycach
Górnych – 70.000 z³,
zakup zestawu hydraulicznego
dla OSP w Krzywej – 55.000 z³.

v w dziale „gospodarka miesz- v w dziale „obs³uga d³ugu pukaniowa”
blicznego”
– budowa budynku mieszkalne- – sp³ata odsetek od wyemitowago z przeznaczeniem na lokanych obligacji oraz po¿yczki
le socjalne w m. Wolica Piana wyprzedzaj¹ce finansowaskowa – 508.644 z³.
nie – 754.471 z³,
v w dziale „informatyka”
v w dziale „oœwiata i wychowa– projekt realizowany w Urzênie”
dzie Miejskim z udzia³em œrod- – bie¿¹ce utrzymanie 14 szkó³
ków z Europejskiego Fundupodstawowych, w których
szu Rozwoju Regionalnego
obowi¹zek szkolny realizuje
pn. „Podkarpacki System e1.559 uczniów – 13.815.725 z³,
Administracji Publicznej – Pse- – bie¿¹ce utrzymanie 3 gimnaAP” – 548.800 z³
zjów, w których obowi¹zek
szkolny realizuje 820 uczniów
v w dziale „administracja pu– 6.593.854 z³,
bliczna”
– bie¿¹ce utrzymanie 4 przed– utrzymanie Urzêdu –
szkoli, do których uczêszcza
4.581.794 z³,
345 dzieci – 1.916.168 z³,
– diety dla radnych, so³tysów
i przewodnicz¹cych zarz¹dów
ciąg dalszy na str. 5
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Liczba uprawnionych

MIEJSCOWOŚĆ

Wybory do Parlamentu Europejskiego, 25 maja 2014 r. – wyniki komitetów wyborczych oraz niektórych kandydatów w Gminie Sędziszów Młp.

ciąg dalszy ze str. 3
– bie¿¹ce utrzymanie 16 oddzia³ów przedszkolnych przy szko³ach podstawowych, do których uczêszcza 305 dzieci –
984.690 z³,
– bie¿¹ce utrzymanie Zespo³u
Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli –
686.394 z³,
– dowo¿enie ok. 478 uczniów
do szkó³ – 446.890 z³,
– dokszta³canie i doskonalenie
nauczycieli – 40.117 z³,
– utrzymanie 6 sto³ówek szkolnych, z których korzysta 1.954
dzieci – 1.539.957 z³,
– na inwestycje oœwiatowe przeznaczono – 2.295.270 w tym:
· przebudowa i rozbudowa
Szko³y Podstawowej w Zagorzycach Dolnych o salê gimnastyczn¹ wraz z urz¹dzeniami technicznymi –
848.075 z³,
· przebudowê i rozbudowa
budynku komunalnego
w Wolicy £ugowej dla potrzeb
przedszkola – 930.430 z³.
– na prace remontowe w placówkach oœwiatowych wydatkowano kwotê 299.214 z³,
w tym na:
· remont ³azienek w Przedszkolu nr 2 w Sêdziszowie
M³p. – 75.037 z³,
· odnowa nawierzchni bitumicznej boiska do pi³ki koszykowej w Gimnazjum
w Czarnej Sêdz. – 22.093 z³,
· remont instalacji solarnej,
cyklinowanie i lakierowanie
czêœci sali gimnastycznej,
malowanie pokrycia dachu
w Gimnazjum w Sêdziszowie
M³p. – 24.101 z³,
· zabezpieczenie i odwodnienie skarpy, wymiana p³ytek
na schodach przy budynku
Gimnazjum w Zagorzycach
– 33.349 z³,
· remont pionu kanalizacyjnego, malowanie dachu,
malowanie klatki schodowej i holu, remont instalacji komputerowej w Szkole
Podstawowej w Czarnej
Sêdz. – 25.191 z³,
· remont zastêpczej sali gimnastycznej i biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej
w Boreczku – 13.411 z³,
· ogrodzenie przy Szkole
Podstawowej w Szkodnej –
18.977 z³.
v w dziale „ochrona zdrowia”
– realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywa-
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nia problemów alkoholowych v w dziale „kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego”
– 328.437 z³,
– dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Oœrodka Kulv w dziale „pomoc spo³eczna”
tury w Sêdziszowie M³p. –
– œwiadczenia rodzinne, œwiad1.560.000 z³,
czenia z funduszu alimentacyjnego oraz sk³adki na ubezpie- – koszty administrowania domami ludowymi – 26.450 z³,
czenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia spo³ecznego – koszty utrzymania domów ludowych – 119.331 z³,
– 8.372.667 z³,
– zasi³ki i pomoc w naturze – – przebudowa wewnêtrznej instalacji gazowej wraz ze
884.501 z³,
zmian¹ Ÿród³a zasilania insta– dodatki mieszkaniowe –
lacji c.o. na gazowe w budyn99.553 z³,
ku Domu Kultury w Sêdziszo– utrzymanie Miejsko-Gminnewie M³p. – 551.799 z³,
go Oœrodka Pomocy Spo³ecz– przebudowa budynku by³ej
nej – 1.283.152 z³,
szko³y podstawowej w Cierpi– us³ugi opiekuñcze i specjaliszu w celu zmiany sposobu
styczne us³ugi opiekuñcze –
u¿ytkowania na Dom Ludowy
327.520z³,
– 571.500 z³,
v w dziale „edukacyjna opieka – ogrodzenie Domu Ludowego
wychowawcza”
w Borku Wielkim oraz utwar– utrzymanie œwietlic przy SP
dzenie terenu – 23.215 z³.
nr 2 i SP nr 3 w Sêdziszowie –
58.533 z³,
v w dziale „kultura fizyczna
– wyp³atê stypendiów dla 585
i sport”
uczniów oraz zasi³ków dla 11 – dotacja celowa dla klubów
uczniów – 363.237 z³,
sportowych na realizacjê za– wyprawki szkolne dla 291
dañ w zakresie upowszechniauczniów – 74.123 z³,
nia sportu masowego i kultury fizycznej w drodze konkurv w dziale „gospodarka komusu ofert – 198.797 z³
nalna i ochrona œrodowiska”
– zadania zwi¹zane z odbiorem
Zad³u¿enie gminy z tytu³u zaod mieszkañców odpadów ci¹gniêtych po¿yczek oraz wykomunalnych i poborem op³a- emitowanych obligacji na koniec
ty – 458.587 z³,
2013 r. wynosi³o 16.379.251 z³, co
– utrzymanie czystoœci na tere- stanowi 25,6% zrealizowanych
nie miasta i wsi – 229.530 z³,
dochodów.
– utrzymanie zieleni na terenie
Rada Miejska po wys³uchaniu
miasta – 51.978 z³,
sprawozdania Burmistrza z wy– oœwietlenie ulic, placów i dróg konania bud¿etu, po zapozna– 746.571 z³,
niu siê z opini¹ Komisji Rewizyj– przygotowanie gminnego nej i Regionalnej Izby Obrapunktu zbiórki odpadów ko- chunkowej w Rzeszowie w tej
munalnych – 141.756 z³
sprawie podjê³a jednog³oœnie
– dokumentacja na budowê nastêpuj¹ce uchwa³y:
oœwietlenia przy ul. Borkow- – w sprawie zatwierdzenia spraskiej w Sêdziszowie M³p. –
wozdania finansowego gminy
17.835 z³,
za rok 2013 wraz ze sprawoz– budowa linii napowietrznej
daniem z wykonania bud¿etu.
oœwietlenia ulicznego przy – w sprawie udzielenia absoludrodze gminnej w Czarnej
torium Burmistrzowi SêdziSêdz. – 65.769 z³,
szowa M³p. za 2013 r.
– budowa oœwietlenia drogi
gminnej relacji Bêdziemyœl –
Nastêpnie Rada podjê³a jeszkoœció³ – szko³a oraz relacji cze 13 innych uchwa³:
Bêdziemyœl – Zap³ocie
– 71.563 z³,
1. Uchwała w sprawie przyjęcia do
– budowa linii napowietrznorealizacji Strategii Rozwoju
kablowej oœwietlenia uliczneGminy Sędziszów Młp. na lata
go przy drodze gminnej
2014 -2020.
Krzywa Podlesie – Potok
Radni przyjêli Strategiê Roz– 56.762 z³
woju Gminy Sêdziszów M³p., któ– budowa linii napowietrznej ra jest dokumentem zawieraj¹oœwietlenia ulicznego przy cym plan dzia³añ samorz¹du
drodze powiatowej w Zagorzy- gminnego w d³ugofalowej percach – 27.488 z³.
spektywie czasowej przypadaj¹-

cej na lata 2014-2020, dostosowanej do kolejnego okresu programowania Unii Europejskiej.
W Strategii wyznaczone zosta³y
kierunki rozwoju gminy Sêdziszów M³p. w oparciu o przeprowadzon¹ analizê posiadanych
zasobów w sferze spo³ecznej,
gospodarczej, finansowej. Jest
ona podstawowym narzêdziem
zarz¹dzania rozwojem lokalnym
oraz u³atwiaj¹cym planowanie
przedsiêwziêæ. Przeprowadzone
konsultacje spo³eczne, zebrane
dane, sta³y siê podstaw¹ do ustalenia celów strategicznych i operacyjnych, których realizacja
przyczyni siê do wzmocnienia
potencja³u gminy.
2. Uchwała w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Gminy
Sędziszów Młp. na rok 2014
nr XXXIV/295/14 z dnia
30 stycznia 2014 r.
Moc¹ tej uchwa³y radni dokonali zmian w bud¿ecie gminy na
2014 r. polegaj¹cych na:
– zwiêkszeniu dochodów bie¿¹cych bud¿etu o kwotê
100.000 z³ z tytu³u op³at za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
– zwiêkszeniu dochodów maj¹tkowych bud¿etu o kwotê
50.000 z³ z tytu³u dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa
boiska sportowego w Bêdziemyœlu” .
3. Uchwała w sprawie zmian
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
W wykazie przedsiêwziêæ do
wieloletniej prognozy finansowej
Rada Miejska zmniejszy³a limit
wydatków na 2014 r. na przedsiêwziêcie pn. „Termomodernizacja
budynków u¿ytecznoœci publicznej w Gminie Sêdziszów M³p.”
o kwotê 40.000 z³, w wyniku
oszczêdnoœci po przetargu.
4. Uchwała w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania
wekslowego.
Rada Miejska wyrazi³a zgodê
na wystawienie weksli in blanco
dla Samorz¹du Województwa
Podkarpackiego:
– do kwoty 51.200 z³ jako zabezpieczenie umowy o przyznanie pomocy na projekt pn.
„Remont istniej¹cych elementów infrastruktury turystyczciąg dalszy na str. 6
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ciąg dalszy ze str. 5

1)terenu rekreacyjnego na Osiedlu M³odych w Sêdziszowie
Ma³opolskim,
2)terenu rekreacyjnego przy
ul. Reja w Sêdziszowie Ma³opolskim,
3)parku „Buczyna” w Górze
Ropczyckiej,

nej i rekreacyjnej w zabytkowym parku podworskim „Buczyna” w Górze Ropczyckiej”,
dofinansowany ze œrodków
Unii Europejskiej w ramach
PROW.
– do kwoty 160.000 z³ jako zabezpieczenie umowy o przy- 7. Uchwała w sprawie wstępnej
lokalizacji nowego przystanku
znanie pomocy na projekt pn.
autobusowej komunikacji pu„Budowa oœwietlenia uliczneblicznej przy drodze powiatowej
go na terenie Gminy Sêdzinr 1333R Czarna Sędziszowska –
szów Ma³opolski”, dofinansoBratkowice – Miłocin w miejscowany ze œrodków Unii Eurowości Czarna Sędziszowska.
pejskiej w ramach PROW.
Radni wskazali wstêpn¹ loka5. Uchwała w sprawie przedłużenia lizacjê nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze pookresu realizacji projektu pt.
„Wszystkiego co naprawdę trzeba wiatowej nr 1333R Czarna Sêdziwiedzieć nauczyłem się w przed- szowska – Bratkowice – Mi³ocin
w miejscowoœci Czarna Sêdziszkolu” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu szowska, na wysokoœci dzia³ki
nr ewid. 2587/4.
Społecznego.
Rada przed³u¿y³a do dnia
31 grudnia 2014 r. okres realiza- 8. Uchwała w sprawie odmowy
zatwierdzenia taryf dla zbiorowecji projektu w przedszkolu
go odprowadzania ścieków.
w Wolicy £ugowej pt. „WszystkieRada odmówi³a zatwierdzenia
go, co naprawdê trzeba wiedzieæ nauczy³em siê w przed- taryf za zbiorowe odprowadzaszkolu” (R.Fulghum) wspó³finan- nie œcieków na okres od dnia
sowanego ze œrodków Europej- 1 sierpnia 2014 r. do 31 lipca
skiego Funduszu Spo³ecznego. 2015 r. objêtych wnioskiem z³o¿onym przez Wytwórniê Filtrów
„PZL – Sêdziszów” S.A. w Sêdzi6. Uchwała w sprawie ustalenia
zasad korzystania z placów zabaw szowie M³p.
i terenów rekreacyjnych stano9. Uchwała w sprawie zmiany
wiących własność Gminy Sędziw Regulaminie utrzymania czyszów Małopolski.
stości i porządku w Gminie SędziRada Miejska okreœli³a zasady
szów Małopolski.
korzystania z terenów rekreacyjRadni dokonali zmian w Renych stanowi¹cych w³asnoœæ
Gminy Sêdziszów Ma³opolski dla: gulaminie utrzymania czystoœci

i porz¹dku w Gminie dot. okre- 2)5,00 z³ brutto, gdy liczba mieszkañców zamieszkuj¹cych
œlenia pojemników i ich kolorów
dan¹ nieruchomoœæ jest wiêkdo gromadzenia odpadów kosza ni¿ 5,
munalnych oraz czêstotliwoœci
Stawka op³aty od mieszkañca
odbioru odpadów zmieszanych
i zbieranych w sposób nieselek- za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zbieranymi i odbietywny.
ranymi w sposób nieselektywny
wynosiæ bêdzie 15,00 z³ brutto,
10. Uchwała w sprawie zmiany
a w przypadku mieszkañców mieszuchwały Nr XXI/177/12 Rady
Miejskiej w Sędziszowie Małopol- kaj¹cych w zabudowie wielorodzinnej (wspólnoty i spó³dzielnie mieszskim z dnia 13 grudnia 2012 r.
kaniowe) 10,00 z³ brutto.
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbiera- 12. Uchwała w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za
nia i zagospodarowania odpadów
gospodarowanie odpadami komukomunalnych od właścicieli
nalnymi.
nieruchomości w zamian za
Radni okreœlili wzór deklarauiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodaro- cji o wysokoœci op³aty za gospodarowanie odpadami komunalwanie odpadami komunalnymi.
Rada Miejska okreœli³a, ¿e od- nymi sk³adanej przez w³aœcicieli
pady zebrane selektywnie odbie- nieruchomoœci zamieszka³ych.
rane bêd¹ z terenu nieruchomoœci z nastêpuj¹c¹ czêstotliwoœci¹: 13. Uchwała w sprawie uchylenia
uchwały własnej Nr XXXVII/347/
1) w zabudowie jednorodzinnej
14 z dnia 7 maja 2014 r. w spra– dwa razy w miesi¹cu,
wie wyrażenie zgody na zawarcie
2) w zabudowie wielorodzinnej
z Gminą Ropczyce porozumienia
– dwa razy w tygodniu.
w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postepo11. Uchwała w sprawie ustalenia
wania o udzielenie zamówienia
stawki opłaty za gospodarowanie
publicznego na dostawę energii
odpadami komunalnymi.
elektrycznej w ramach Grupy
Rada ustali³a, ¿e stawka op³aZakupowej Energii Elektrycznej.
ty od mieszkañca za gospodaroRada Miejska uchyli³a w³asn¹
wanie odpadami komunalnymi
zbieranymi i odbieranymi selek- uchwa³ê, poniewa¿ do zawarcia
tywnie od 1 sierpnia br. wynosiæ porozumienia z Gmin¹ Ropczyce zgodnie z ustaw¹ prawo zabêdzie:
1)5,50 z³ brutto, gdy liczba miesz- mówieñ publicznych nie jest pokañców zamieszkuj¹cych trzebna uchwa³a Rady Miejskiej.
dan¹ nieruchomoœæ jest mniejBIURO RADY MIEJSKIEJ
sza lub równa 5,

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych do dzierżawy
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518) – Burmistrz Sędziszowa
Małopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w obrębie Sędziszów Małopolski przeznaczonych do dzierżawy.

Oznaczenie
wg księgi
wieczystej

Numer
ewidencyjny
nieruchomości

Opłata
za dzierżawę

Powierzchnia
nieruchomości
w ha

Przeznaczenie nieruchomości
w Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego

Forma
dzierżawy

Uwagi

RZ1R/00057158/6

474/9
474/8

roczna
500,00 zł + VAT

0.0307
0.0039

MW – tereny mieszkaniowe
z zabudową wysoką i usługami

bezprzetargowa

pod budowę
stacji gazowej
z dojazdem

Uwagi:
1. Dzierżawca z tytułu dzierżawy opłacać będzie czynsz oraz podatek.
2. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp., na okres 21
dni, tj. do dnia 9.07.2014 r.
Z up. Burmistrza
mgr inż. Elżbieta Świniuch
ZASTEPCA BURMISTRZA
Sędziszów Młp.18.06.2014 r.
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niczni mog¹ uzyskaæ potrzebne
informacje oraz pomoc w sytuacjach wymagaj¹cych specjalistycznej porady. Pracownicy
obs³uguj¹cy Contact Center
Subkultury m³odzie¿owe pos³uguj¹ siê biegle jêzykiem
O tym, jakie warunki trzeba spe³- angielskim, niemieckim i rosyjniæ, aby wzi¹æ udzia³ w konkur- skim.
sie dowiesz siê z Regulaminu
Konkursu znajduj¹cego siê na Policjant z Komendy Powiatowej
stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Ropczycach
Policji w Rzeszowie.
w czołówce najlepszych
Prace mo¿na przesy³aæ do
15 paŸdziernika 2014 r. do Komendy Powiatowej Policji
w Ropczycach.
Wojewódzki konkurs na
profilaktyczny spot filmowy:
Ten konkurs skierowany jest
do uczniów szkó³ gimnazjalnych.
Celem konkursu jest popularyzowanie bezpiecznego zachowania,
ograniczanie przestêpczoœci
i demoralizacji dzieci oraz m³odzie¿y. Konkurs ma tak¿e edukowaæ i uwra¿liwiaæ na w³aœciwe
zachowania w ró¿nych sytuacjach
spo³ecznych oraz kszta³towaæ
Dwa dni tr wa³y zmagania
umiejêtnoœci i nawyki wyboru podkarpackich policjantów
bezpiecznych zachowañ przez o tytu³ „Policjanta Ruchu Drodzieci i m³odzie¿ w codziennych gowego”.
sytuacjach ¿yciowych.
Dwudziestu dwóch policjanTematyka tego konkursu jest tów z wydzia³ów ruchu drogotaka sama, jak w przypadku kon- wego reprezentowa³o 21 jednokursu plastycznego – bezpieczny stek Policji z naszego wojewódzpobyt w czasie wakacji, bezpiecz- twa. O tytu³ najlepszego walczyli
na szko³a, bezpieczne miejsce w piêciu konkurencjach. Polizamieszkania, bezpieczny Inter- cjant z Komendy Powiatowej
net, bezpieczna droga, zagro¿e- Policji w Ropczycach sier¿ant
nia u¿ywkami, przemoc rówieœni- sztabowy £ukasz Ziêba uzyska³
cza czy subkultury m³odzie¿owe. tytu³ najlepszego zawodnika
w konkurencji strzelanie z broTelefon bezpieczeństwa
ni s³u¿bowej, a w ogólnej kwalidla zagranicznych turystów
fikacji zaj¹³ IV miejsce.
Policja przypomina o dzia³aTegoroczny podkarpacki fina³
niu Telefonu Bezpieczeñstwa ogólnopolskiego konkursu „Podla turystów, zintegrowanego licjant Ruchu Drogowego” odz Polskim Systemem Informacji bywa³ siê dwuetapowo. W czwarTurystycznej.
tek, 5 czerwca, 22 policjantów
Od paŸdziernika do maja, s³u¿by ruchu drogowego reprew godzinach 8.00-18.00, a od zentuj¹cych ka¿d¹ komendê
1 czerwca do 30 wrzeœnia, w go- miejsk¹ i powiatow¹ Policji na
dzinach 8.00-22.00, turyœci zagra- Podkarpaciu oraz dwóch ¿o³-

Policja informuje
Kolejna edycja konkursu
„Bezpieczne wakacje 2014”
„Bezpieczne Wakacje 2014”
to has³o tegorocznego konkursu prac plastycznych oraz konkursu na profilaktyczny spot filmowy. Konkurs rozpoczyna siê
2 czerwca i od tego dnia, a¿ do
15 paŸdziernika 2014 r. mo¿na
nadsy³aæ prace konkursowe.
Organizatorami obu konkursów s¹: Komenda Wojewódzka
Policji w Rzeszowie, Kuratorium
Oœwiaty w Rzeszowie i Regionalny Oœrodek Polityki Spo³ecznej
w Rzeszowie.
Konkurs prac plastycznych
dla dzieci i młodzieży:
Tematyka konkursu zwi¹zana
jest z bezpiecznym zachowaniem
w ka¿dej sytuacji, w której mo¿e
siê znaleŸæ m³ody cz³owiek. Jednym z g³ównych celów, jakie postawili sobie organizatorzy jest
edukowanie i uwra¿liwienie na
w³aœciwe zachowania w ró¿nych
sytuacjach spo³ecznych oraz
kszta³towanie umiejêtnoœci i nawyku wyboru bezpiecznych zachowañ przez m³odzie¿ w codziennych sytuacjach ¿yciowych.
Konkurs jest adresowany do
dzieci i m³odzie¿y ze szkó³ podstawowych i gimnazjalnych oraz
placówek letniego wypoczynku.
Prace konkursowe powinny poruszaæ tematykê:
– bezpieczny pobyt w górach,
nad morzem i w lesie,
– bezpieczna szko³a,
– bezpieczne miejsce zamieszkania,
– bezpieczny Internet,
– bezpieczna droga,
– zagro¿enie u¿ywkami (papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze),
– przemoc rówieœnicza,

Uczniowie z „Trójki” w czołówce województwa
W poprzednim numerze
Biuletynu Sêdziszowskiego informowaliœmy o sukcesach
uczniów ze Szko³y Podstawowej
nr 3 w gminnymi i powiatowym
etapie Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeñstwa w Ruchu
Drogowym. Znakomite informacje dotar³y do nas tak¿e z podsanockiego Jaæmierza, gdzie
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w dniu 23 maja odby³ siê fina³
wojewódzki Turnieju. Reprezentuj¹ca powiat ropczyckosêdziszowski dru¿yna w sk³adzie: Alicja Kielar, Izabela Ortyl, Amadeusz Czó³no i Remigiusz Rak, pod opiek¹ pani
Agnieszki Kuc zajê³a wysokie
IV miejsce wœród 23 dru¿yn
z ca³ego województwa.

Nasi reprezentanci najlepiej
spisali siê na miasteczku ruchu
drogowego, gdzie Alicja i Remigiusz zajêli 1 miejsce. Testy
najlepiej rozwi¹zywa³ Remigiusz – 3 miejsce, pierwszeñstwo na skrzy¿owaniach najlepiej potrafi³a okreœliæ Alicja –
2 miejsce, zaœ na torze przeszkód najlepiej wypad³ Amade-

nierzy ¯andarmerii Wojskowej
rozwi¹zywa³o test ze znajomoœci
przepisów i strzela³o z broni palnej. W pi¹tek 6 czerwca konkurencje rozegrano w Jaœle.
Pierwsz¹ konkurencj¹ by³o
„uje¿d¿anie” s³u¿bowego motocykla. Ka¿dy z policjantów pokonywa³ tor przeszkód, liczy³ siê
czas, a karne sekundy doliczane
by³y za podparcie siê nog¹, za
dotkniêcie pacho³ka, za spadniêcie z deski i równowa¿ni, wreszcie za ominiêcie przeszkody.
Drug¹ prób¹ by³o kierowanie
ruchem na skrzy¿owaniu ul. Kasprowicza z ul. Pi³sudskiego
w Jaœle. To stresuj¹ca próba, bowiem wiele zale¿y od zachowania kierowców, którzy nie zawsze
w³aœciwie reaguj¹ na sygna³y policjanta.
Ostatnim konkursowym zadaniem, za które policjanci byli
oceniani, by³a sprawnoœciowa
jazda radiowozem, gdzie na pokrywie silnika umieszczony by³
talerz z pi³k¹ tenisow¹. Liczy³a
siê precyzja prowadzenia, ile
razy pi³ka wypad³a z talerza, tyle
razy policjant musia³ zatrzymaæ
pojazd, wyjœæ, w³o¿yæ j¹ do talerza i dopiero wówczas kontynuowaæ pokonywanie toru przeszkód.
Po zsumowaniu wyników najlepszym policjantem w konkurencji strzelanie z broni s³u¿bowej okaza³ siê sier¿ant sztabowy
£ukasz Ziêba z Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach, który równie¿ w ogólnej kwalifikacji konkursu zaj¹³ IV miejsce.
mł. asp. Dominika Kopeć

usz – 7 miejsce. W konkurencji
udzielania pierwszej pomocy
dru¿yna uplasowa³a siê na
4 pozycji. Zsumowanie wyników
indywidualnych poszczególnych zawodników da³o sêdziszowskiej dru¿ynie miejsce tu¿
za podium. Gratulujemy!
Dodajmy, ¿e zwyciê¿y³a dru¿yna SP nr 6 z Rzeszowa przed
SP w Czarnej oraz SP w Ustianowej.
(b)
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„Luloki” najsmaczniejsze

Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Koła Gospodyń
Wiejskich z Klęczan.

Już po raz kolejny tradycyjne wyroby kulinarne z gminy Sędziszów Młp. zajęły jedno
z pierwszych miejsc w konkursie na „Najlepszy Produkt Tradycyjny” odbywający się
podczas targów w Górnie.
W dniu 15 czerwca, w Górnie
odby³ siê VIII Festiwal Podkarpackich Smaków. Z gminy Sêdziszów M³p. swoje wyroby zaprezentowa³o Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Klêczan oraz Stowarzyszenie Gospodyñ Wiejskich z Wolicy
Piaskowej i Szkodnej. Pierwsze
miejsce i nagrodê rzeczow¹
w kategorii produkty gotowe za-

Nagrodzone SGW z Wolicy Piaskowej podczas targów w Górnie.

jê³a Ewa Gie³don, cz³onkini SGW
w Wolicy Piaskowej za swoj¹ potrawê o nazwie „Luloki” (ciasto
ziemniaczane z serem). Jak mówi
prezes Maria Wojdon, w poprzednich latach cz³onkinie tego
stowarzyszenia odnosi³y równie¿
sukcesy m.in. za mase³ko koperkowe czy olej lniany z lubczykiem.
Zainteresowanie stoiskami by³o

bardzo du¿e co niezmiernie cieszy³o wystawców.
Warto dodaæ, ¿e równie¿
w roku ubieg³ym jedno z pierwszych miejsc zajê³o KGW z Zagorzyc Górnych prezentuj¹c niepowtarzalne mas³o z kudroniem.
To œwietna promocja gminy Sêdziszów M³p. a zarazem pokazanie
i¿ kultywowanie tradycji i produkty

tradycyjne stanowi¹ o sile naszej
„ma³ej Ojczyzny”. Warto wspieraæ
osoby, ko³a i stowarzyszenia, które
anga¿uj¹ swój czas i œrodki, by nasze kulinarne dziedzictwo nie zosta³o
zapomniane – podsumowuje Barbara Traciak, Przewodnicz¹ca
Gminnej Rady Kó³ Gospodyñ
Wiejskich w Sêdziszowie M³p.
(-)

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNGO ROLNIKÓW
Wiesław Lada, dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Rzeszowie odpowiada
na pytania rolników, które zebrała Barbara Traciak, sołtys Zagorzyc Górnych.
¿eli zostanie zaakceptowany
przez Lekarza Regionalnego Inspektora Orzecznictwa Lekarskiego KRUS, rolnik otrzymuje
propozycjê wyjazdu.
Druk wniosku dostêpny jest
w Placówkach Terenowych Kasy
KRUS zgodnie ze swym usta- lub na stronie internetowej
wowym obowi¹zkiem zapewnia KRUS www.krus.gov.pl
ubezpieczonym rolnikom mo¿liwoœæ korzystania z rehabilitaMieszkam na wsi i prowadzê
cji leczniczej. Wniosek na leczegospodarstwo rolne, ale ubeznie rehabilitacyjne wystawia lepieczony jestem w ZUS. Czy
karz lecz¹cy. Do wniosku nale¿y
mogê skorzystaæ z rehabilitacji
do³¹czyæ aktualne badania: morprowadzonej przez KRUS?
fologia krwi, mocz, EKG, RTG
Krzysztof z Borku Wielkiego
klatki piersiowej i w przypadku
kobiet zaœwiadczenie ginekoloZ rehabilitacji realizowanej
giczne o braku przeciwwskazañ przez Kasê mog¹ korzystaæ osodo odbycia rehabilitacji stacjo- by spe³niaj¹ce jeden z nastêpunarnej. Wype³niony wniosek na- j¹cych warunków:
le¿y z³o¿yæ (osobiœcie lub wys³aæ 1. Podlegaj¹ ubezpieczeniu spopoczt¹) w Oddziale Regional³ecznemu rolników z mocy
nym lub Placówce Terenowej
ustawy w pe³nym zakresie,
KRUS. Wniosek jest sprawdzany 2. Podlegaj¹ ubezpieczeniu wypod wzglêdem formalnym i podpadkowemu, chorobowemu
dany ocenie merytorycznej. Jei macierzyñskiemu na wniosek
Jestem rolnikiem op³acaj¹cym
sk³adki w KRUS i chcia³bym
wyjechaæ na leczenie uzdrowiskowe. Co powinienem zrobiæ?
Stanis³aw z Bêdziemyœla
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w pe³nym zakresie nieprzerwalnie, co najmniej 18 miesiêcy przed z³o¿eniem wniosku
o rehabilitacjê lecznicz¹.
3. Maj¹ ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytu³u
niezdolnoœci do pracy i zachowali zdolnoœæ do samodzielnej
egzystencji.
Ze wzglêdu na podleganie
ubezpieczeniu w ZUS mo¿na
skorzystaæ z leczenia uzdrowiskowego finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

powypadkowy, a po uznaniu wydarzenia za wypadek przy pracy
rolniczej, poszkodowany rolnik
zostanie wezwany celem przebadania przez lekarza rzeczoznawcê, który ustali sta³y lub d³ugotrwa³y procentowy uszczerbek na
zdrowiu.

Jestem ubezpieczony w KRUS
i podczas pracy w gospodarstwie
uleg³em wypadkowi. Czy mogê
ubiegaæ siê o odszkodowanie?
Andrzej z Ostrowa

Pobyt na turnusie jest dla rolnika bezp³atny, a zak³ad rehabilitacji leczniczej zwraca osobie
skierowanej koszt przejazdu do
CRR w wysokoœci odpowiadaj¹cej cenie biletu najtañszego dostêpnego œrodka transportu
zbiorowego. Zgodnie z ustaw¹
z dnia 30.10.2002 r.o zmianie
ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych oraz zmianie niektórych ustaw rolnik zobowi¹zany
jest do wniesienia op³aty miejscowej za ka¿dy dzieñ pobytu. Op³ata jest obowi¹zkowa i uiszczana
na rzecz lokalnego samorz¹du
za poœrednictwem zak³adu rehabilitacji leczniczej, do którego
zosta³ skierowany rolnik.

Ubezpieczonemu rolnikowi
i domownikowi, który dozna³ sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku
przy pracy rolniczej lub rolniczej
choroby zawodowej przys³uguje
jednorazowe odszkodowanie.
O zaistnia³ym wypadku bez zbêdnej zw³oki nale¿y poinformowaæ,
telefonicznie, osobiœcie lub na piœmie najbli¿sz¹ placówkê KRUS.
Po z³o¿eniu wniosku pracownik
ds. prewencji sporz¹dzi protokó³

Otrzyma³em skierowanie na rehabilitacjê lecznicz¹, jakie koszty muszê pokryæ zwi¹zku z wyjazdem na leczenie?
Jan z Kozodrzy
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Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów
Podczas sprawdzianu badane
s¹ nastêpuj¹ce umiejêtnoœci:
czytanie, pisanie, rozumowanie,
korzystanie z informacji oraz wykorzystanie wiedzy w praktyce.
Maksymalny wynik, jaki mo¿e
zdobyæ uczeñ to 40 punktów.
Wyniki indywidualne uczniów
oraz œrednie wyniki szkó³ prezentowane s¹ wg iloœci zdobytych
punktów, procentu uzyskanych
punktów oraz w dziewiêciostopniowej skali staninowej, gdzie staniny 1-3 oznaczaj¹ wynik niski,
4-6 – œredni, a 7-9 – wysoki.

wêczynie – 8 oraz Bêdziemyœlu –
9. Œredni wynik to 25,8 pkt. 57
uczniów uzyska³o wynik wysoki,
140 – œredni, a 60 niski. Wynik
w gminie Sêdziszów M³p. tradycyjnie by³ najwy¿szy w ca³ym powiecie ropczycko-sêdziszowskim.
Dla porównania, œredni wynik
w gminie Ropczyce to 24,8 pkt.,
w gminie Iwierzyce 23,2 pkt.,
w gminie Ostrów 24,4 pkt.,
a w gminie Wielopole Skrz. 23,2
pkt.
W skali województwa œredni
wynik wyniós³ 26,3 pkt., a w skali
kraju 25,8 pkt.

Umiejêtnoœæ pisania najlepiej
wypad³a w szko³ach miejskich:
SP 3 (66%) oraz SP 2 (65%).
Umiejêtnoœæ rozumowania
w najwy¿szym stopniu opanowali
uczniowie z Klêczan (71%), Kawêczyna (69%) oraz SP 2 (66%).
Umiejêtnoœæ korzystania z informacji najlepiej opanowali uczniowie z Wolicy Piaskowej (84%),
SP 3 (78%) i Kawêczyna (78%).
Umiejêtnoœæ wykorzystania
wiedzy w praktyce to domena
uczniów z Boreczku (81%), SP
3 (78%) i Kawêczyna (78%).
(b)

Średnie wyniki w szkołach
gminy Sędziszów Młp.
Śr. wynik
w pkt.
Będziemyśl
22,8
Boreczek
26,8
Borek Wielki
24,8
Czarna Sędziszowska
24,8
Góra Ropczycka
24,3
Kawęczyn Sędziszowski 28,7
Klęczany
27,2
Krzywa
21,7
SP nr 2 Sędziszów Młp. 28,7
SP nr 3 Sędziszów Młp. 28,7
Szkodna
21,2
Wolica Piaskowa
26,6
Zagorzyce Dolne
22,3
Zagorzyce Górne
22,4

Szkoła

Stanin

W naszej gminie do sprawdziaUmiejêtnoœæ czytania najle30 maja uczniowie klas szóstych poznali wyniki tego- nu przyst¹pi³o 257 uczniów. Naj- piej zosta³a oceniona w szko³ach
rocznego sprawdzianu, który wiêcej w SP 3 – 49 oraz w SP 2 – w Górze Ropczyckiej (82%), Ka44; najmniej w Boreczku – 6, Ka- wêczynie (81%) i SP 2 (81%).
pisali w dniu 1 kwietnia.

3
6
5
5
4
7
6
3
7
7
2
6
3
3

Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza
17 maja 2014 r. na zalewie w Cierpiszu odbyły się XIV Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Sędziszowa Młp.
W zawodach tych rywalizowa³o 35 wêdkarzy, w tym 28 seniorów i 7 juniorów, a klasyfikacja
koñcowa w poszczególnych kategoriach przedstawia siê nastêpuj¹co:
Seniorzy
1. Andrzej Ostrówka – Rzeszów
2. Mariusz Drozdowski – Rzeszów

3. Robert Kozioł – Pustków

dów by³ Zarz¹d Ko³a MiejskoGminnego PZW nr 26 w Sêdziszowie M³p. oraz Urz¹d Miejski
Juniorzy
w Sêdziszowie M³p. Nagrody
1. Dominik Filipek – Wolica Piaskowa
i puchary dla zwyciêzców wrê2. Adrian Głowacki – Sędziszów Młp.
cza³ Burmistrz Sêdziszowa M³p.
3. Miłosz Skarbek – Olchowa
– Kazimierz Kie³b wraz z PrezePuchar za z³owienie najwiêk- sem Ko³a Miejsko-Gminnego
szej ryby trafi³ do Andrzeja PZW Nr 26 w Sêdziszowie M³p.
Ostrówki. Organizatorami zawo- – Alfredem Ku³akiem.

Emilia Łoboda
z Klęczan
laureatką konkursu
z języka polskiego
Z wielka przyjemnoœci¹ do
grona tegorocznych laureatów konkursów przedmiotowych, organizowanych przez
Podkarpackie Kuratorium
Oœwiaty dopisujemy nazwisko
Emilii £obody, uczennicy
Szko³y Podstawowej w Klêczanach. Emilia nie znalaz³a siê
na pierwotnej liœcie laureatów, jednak¿e odwo³anie od
wyników konkursu i ponowna weryfikacja jej pracy przynios³y efekt. Emiliê do konkursu przygotowa³a pani
Agnieszka Medygra³. Gratulujemy!

Nr 5 (200) czerwiec 2014 r.

9

Dni Sędziszowa Małopolskiego
Puchary i nagrody dla zwyciêzców wrêczali: Burmistrz Sêdziszowa M³p. – Kazimierz Kie³b
i Zastêpca Burmistrza – El¿bieta
Œwiniuch.

Tegoroczne Dni Sędziszowa Młp. odbyły się w dniach 31 maja
– 8 czerwca. Dla mieszkańców miasta i okolicy przygotowano liczne imprezy kulturalne i rekreacyjne. Odbył się między
innymi tradycyjny „dzień teatru”, był turniej szachowy i tenisowy, zawody wędkarskie, Jubileuszowy Bieg Sędzisza,
wybory Miss Sędziszowa Młp., a na finał festyn pod hasłem
„Bliżej siebie”.
Szymon Dorak (z lewej) jako Marcin Kabat w „Igraszkach z diabłem”.

Na scenie „Blues”.

Festyn osiedlowy
W niedzielê 1 czerwca, z okazji Dnia Dziecka, na obiektach
sportowo-rekreacyjnych na
Osiedlu M³odych w Sêdziszowie
Ma³opolskim odby³ siê festyn
rodzinny. Wystêpy dzieci ze szkó³
podstawowych nr 2 i nr 3, Przedszkola Nr 2, zespo³y: Blues i Rochy oraz kapela podwórkowa
Paka Sêdzisza wywo³ywa³y radoœæ
nie tylko na twarzach dzieci, ale
tak¿e ich rodziców.
Du¿ym zainteresowaniem najm³odszych cieszy³y siê zabawy
i konkursy z nagrodami oraz
zje¿d¿alnie.
W trakcie festynu na Orliku
zosta³ rozegrany mecz pi³ki siatkowej miêdzy dru¿ynami spó³dzielni mieszkaniowych, który
zakoñczy³ siê zwyciêstwem 3:0
Spó³dzielni Mieszkaniowej Os.
M³odych 16/1.
Organizatorem imprezy by³
MGOK, a wspó³organizatorami
obie spó³dzielnie mieszkaniowe.

atru „Sêdziszek” oraz Zespó³ Teatralny Gimnazjum w Sêdziszowie M³p. Spektakle obejrza³a
komisja w sk³adzie: Anna Klimczak – d³ugoletnia aktorka Teatru Kacperek, a obecnie aktorka Teatru Ma³ych Form z Rzeszowa, sêdziszowianka Ma³gorzata Szczyrek – wieloletnia aktorka Teatru Kacperek (obecnie Maska) oraz „Sceny Propozycji” w Rzeszowie, prof. UR Janusz Pokrywka – wyk³adowca
Uniwersytetu Rzeszowskiego,
re¿yser, scenograf, wspó³pracuj¹cy z wieloma teatrami
w kraju. Komisja artystyczna
udzieli³a wskazówek m³odym
aktorom i ich opiekunom, które z pewnoœci¹ bêd¹ przydatne
w dalszej pracy scenicznej.

Prawdziwym odkryciem tegorocznego przegl¹du okaza³ siê
Szymon Dorak, aktor „Sêdziszka”
i Zespo³u Teatralnego z Gminazjum, który oczarowa³ komisjê
brawurowymi wystêpami i dojrza³ym – pomimo m³odego wieku –
aktorstwem. Szymon otrzyma³
propozycjê wystêpów w Teatrze
„Scena Propozycji” w Rzeszowie,
gdzie bêdzie pracowa³ pod okiem
Janusza Pokrywki.
Wieczorem na scenie zaprezentowali siê aktorzy z Zespo³u
Obrzêdowego z Zagorzyc w widowisku „W Józkowej izbie”.
Bieg Sędzisza
W pi¹tek, 6 czerwca w ramach
Dni Sêdziszowa odby³ siê X Jubileuszowy Uliczny Bieg Sêdzisza.
W biegu tym rozegranym na ulicach wokó³ sêdziszowskiego rynku rywalizowa³a, na ró¿nych dystansach, przy sprzyjaj¹cej aurze, licznej widowni i w mi³ej sportowej atmosferze, rekordowa
liczba 201 uczestników. Najliczniej obsadzona by³a kategoria
ch³opców kl. III-IV w której wyst¹pi³o 46 uczestników.

Wyniki w poszczególnych kategoriach.
Kategoria dziewczęta, SP klasy I-II
1.Kinga Darłak – SP Nr 3 Sędziszów Młp.
2.Dominika Ziobro – SP Nr 2 Sędziszów Młp.
3.Kamila Bieńkowska – SP Będziemyśl
Kategoria chłopcy, SP klasy I-II
1.Paweł Feret – SP Czarna Sędz.
2.Aleksander Pięta – SP Borek Wielki
3.Miłosz Dral – SP Nr 3 Sędziszów Młp.
Kategoria dziewczęta, SP klasy III-IV
1.Katarzyna Feret – SP Nr 3 Sędziszów Młp.
2.Gabriela Skiba – SP Borek Wielki
3.Anna Zagólska – SP Klęczany
Kategoria chłopcy, SP klasy III-IV
1.Kamil Wesołowski – SP Nr 3 Sędziszów Młp.
2.Jakub Drozd – SP Klęczany
3.Jakub Bębynek – SP Klęczany
Kategoria dziewczęta, SP klasy V-VI
1.Katarzyna Przydział – SP Boreczek
2.Patrycja Borek – SP Boreczek
3.Marcelina Jałowiec – SP Zagorzyce Górne
Kategoria chłopcy, SP klasy V-VI
1.Mateusz Gdowik – SP Czarna Sędz.
2.Adrian Kuroń – SP Borek Wielki
3.Krzysztof Kania – SP Zagorzyce Górne
Kategoria dziewczęta – gimnazja
1.Dagmara Krzywdzik – Gimnazjum Czarna
Sędz.
2.Barbara Kaznecka – Gimnazjum Czarna Sędz.
3.Katarzyna Charchut – Gimnazjum Zagorzyce
Górne
Kategoria chłopcy – gimnazja
1.Bartek Toś – Gimnazjum Iwierzyce
2.Wojciech Przydział – Gimnazjum Czarna Sędz.
3.Paweł Chudyba – Gimnazjum Czarna Sędz.
Kategoria OPEN kobiety
1.Marzena Róg – Ropczyce
2.Elżbieta Szot – Zagorzyce
Kategoria OPEN mężczyźni
1.Patryk Stokłosa – Klęczany
2.Damian Przydział – Boreczek
3.Michał Mycek – Sędziszów Młp.

Teatralny Autograf
Tradycyjnie jeden dzieñ w ramach œwiêta naszego miasta przeznaczony jest dla mi³oœników teatru. W tym roku by³ to ju¿ VIII
Przegl¹d Amatorskich Zespo³ów
Teatralnych „Teatralny Autograf”. Odby³ siê w czwartek
5 czerwca. Podczas przegl¹du zaprezentowa³o siê szeœæ dzieciêcych i m³odzie¿owych zespo³ów
teatralnych: „Papierowy Ksiê¿yc”
z Czudca, „Awantura” z MCK
w Le¿ajsku, Dzieciêcy Teatr Lalki
i Aktora „Tere Fere” z Biedaczowa, dwie grupy miejscowego te- W tegorocznym biegu wystartowało ponad 200 biegaczy.
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Wybory Miss Sędziszowa Młp.
W sobotê, 7 czerwca odby³a
siê kolejna edycja konkursu
„Miss Sêdziszowa M³p.” W tym
roku do udzia³u w wyborach
zg³osi³o siê 7 odwa¿nych dziewcz¹t w wieku 17-18 lat. Dziewczêta zaprezentowa³y siê w sukniach
œlubnych z salonu sukni ,,MP
Styl” pani Marii £agowskiej
z Ropczyc oraz w sukniach galowych. Zaprezentowa³y tak¿e
swoje umiejêtnoœci w uk³adzie
tanecznym. Pomiêdzy kolejnymi
wejœciami kandydatek imprezê
ubarwia³y swoim œpiewem: Monika Zagaja, Wiktoria Œwider
oraz Emilia Pasela. Swój program
zaprezentowa³ tak¿e Zespó³ tañca estradowego „Blues”. Po
burzliwych obradach, Komisja
postanowi³a przyznaæ tytu³y:
II Wicemiss Sêdziszowa M³p. –
kandydatce z numerem 6 –
Gabrieli Kosiñskiej (Góra
Ropczycka),
I Wicemiss Sêdziszowa M³p. –
kandydatce z numerem 7 –
Sabinie Marciniec (Sielec),
Miss Sêdziszowa 2014 r. i Miss
Publicznoœci zosta³a kandydatka z numerem 5 ALEKSANDRA ¯EGLEÑ (Kawêczyn).

Kandydatki w sukniach ślubnych.

Turniej szachowy
W niedzielê, 8 czerwca rywalizowali szachiœci o Puchar Burmistrza. W zawodach uczestniczy³o 37 zawodników. W kategorii juniorów zwyciê¿y³ Pawe³
G³uch przed Antonim Kozakiem
i Wiktori¹ Mytych. Wœród seniorów najlepszy okaza³ siê Rafa³
Szczególnie gor¹ce podziêko- Mytych przed Krzysztofem Skib¹
wania organizatorzy kieruj¹ do i Maciejem Walczykiem.
sponsorów konkursu:
n Ma³gorzata i Roman Orêziak- Festyn rodzinny „Bliżej siebie”
Firma Handlowo- Us³ugowa –
Fina³ow¹ imprez¹ tegorocz„AZ” spó³ka cywilna Orêziak nych Dni Sêdziszowa M³p. by³
ul. Jana Paw³a II 7, sklep fir- festyn rodzinny „Bli¿ej siebie”,
mowy „Bielenda”,
który odby³ siê w niedzielê,
n Ludowy Klub JeŸdziecki „Za- 8 czerwca. Na pocz¹tku og³oszobajka” – G³ogów M³p.,
no wyniki i rozdano puchary
n Firma „Mazak” – przedstawi- zwyciêzcom zawodów wêdkarciel sieci Plus w Sêdziszowie skich o puchar Sêdziszowa M³p.,
M³p. i Ropczycach,
które w godzinach przedpo³un Zak³ad Fryzjerski pani Ewy dniowych przeprowadzono na
Bizon, ul. Jana Paw³a II 1 i Spa- zbiorniku w Kamionce: I miejcerowa 7 w Sêdziszowie M³p. sce zaj¹³ Bart³omiej Rogala, II –
n Firma „Filipek” Hurt – Detal Jacek Matera, a III – Jacek K³u– Sêdziszów M³p.
sek.
n Dorota Bieœ – sklep „Progres”
Nastêpnie rozpocz¹³ siê blok
– Rynek 11 w Sêdziszowie M³p. zabaw i konkursów dla dzieci. Na
przy wspó³pracy z firm¹ Ewe- uczestników festynu czeka³y liczline cosmetics,
ne atrakcje: karuzele, dmuchan „House of English” – szko³a ne zje¿d¿alnie czy b¹belkowa
jêzyka angielskiego w Ropczy- pi³ka no¿na, która cieszy³a siê
cach i w Sêdziszowie M³p.,
najwiêksz¹ popularnoœci¹ wœród
n Italian Fashion
dzieci i doros³ych. Na festynie
a tak¿e
wyst¹pili te¿ artyœci teatru uliczn Zespó³ Szkó³ Zawodowych – nego z Krakowa z programem
pomoc uczennic z klasy o pro- „Dzieciêcy œwiat”, gdzie dzieci
filu technik us³ug fryzjerskich mog³y robiæ du¿e bañki mydlaprzy czesaniu kandydatek,
ne, braæ udzia³ w interakcjach
n Maria £agowska – „MP- Styl” szczudlarsko-pantomimicznych
salon sukni œlubnych z Rop- czy konkursach zrêcznoœcioczyc.
wych. W namiocie Aero-Pikniku
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Pokazy modeli cieszyły się dużym zainteresowaniem.

wszyscy chêtni mogli na symulatorze lotu kierowaæ balonem lub
okreœliæ w stacji meteorologicznej aktualn¹ prognozê pogody
w danym miejscu. Mo¿na by³o
równie¿ zbadaæ na ¿yroskopie
swoj¹ odpornoœæ na przeci¹¿enia. Odby³ siê równie¿ pokaz nietypowych latawców, konkurs
modeli szybowców i konkurs rakiet wodnych. Bardzo du¿ym
powodzeniem cieszy³ siê lot balonem na uwiêzi, z czego skwapliwie skorzysta³o wielu uczestników festynu. Na estradzie swój
dorobek artystyczny prezentowali tancerze zespo³u tañca estradowego „Blues”. Mieszkañcy
gminy poznali te¿ laureatki te-

gorocznych wyborów miss. Tradycyjnie umiejêtnoœci akrobatyczne zaprezentowa³a grupa
BWG. Zespó³ rockowy REVOLUTION zagra³ jako support
przed gwiazd¹ wieczoru. Wieczorem na scenie pojawi³ siê
Arkadiusz Aro K³usowski – finalista trzeciej edycji programu
„The Voice of Poland”. Artysta
ma wiele wspólnego z Sêdziszowem Ma³opolskim. Gra³ g³ówn¹
rolê w jednym z musicali Licealnego Teatru Muzycznego oraz
œpiewa³ na koncertach charytatywnych.
Festyn zakoñczy³a dyskoteka
pod gwiazdami.
(b)
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Noc w bibliotece
W piątek 30 maja w godzinach 18.00-22.00 odbyła się
w Bibliotece Publicznej w Sędziszowie Młp. już po raz trzeci impreza pt. „Noc w bibliotece – być jak Pippi”.
Tegoroczne spotkanie by³o tematycznie zwi¹zane z przygodami Pippi Poñczoszanki i piratami, gdy¿ Pippi marzy³a, by zostaæ
piratem i p³ywaæ po dalekich
morzach jak jej tato. Myœlê, ¿e
jest to równie¿ marzenie ka¿dego dziecka! W zwi¹zku z ograniczonymi mo¿liwoœciami lokalowymi w tym roku by³a to impreza zamkniêta, na któr¹ zaprosiliœmy 16 dzieci – laureatów gminnych konkursów organizowanych przez nasze biblioteki. Zabawê zaczêliœmy od przywitania
wszystkich uczestników przez
Pippi – w tej roli wyst¹pi³a Pani
Dorota – pracownik Filii Biblioteki Publicznej w Klêczanach.
Przebranie siê bibliotekarza za
Pippi, by³o dla dzieci atrakcyjn¹
form¹ zaproszenia do œwiata ksi¹¿ek Astrid Lindgren. Na pocz¹tku wszyscy uczestnicy wykonywali
opaski pirackie na oko, a póŸniej pirackie symbole – czaszki
i piszczele, które przyklejali na
swoich koszulkach, poniewa¿
g³ównym zadaniem dzieci by³o
wcielenie siê w rolê pirata. Ka¿de dziecko losowa³o dla siebie

specjalne pirackie imiê. Imiona
wczeœniej by³y wybrane przez
Pani¹ Dorotê i odzwierciedla³y
prawdziwych znanych piratów
i piratki. Po ciê¿kiej pracy odby³
siê drobny poczêstunek dla
dzielnych „piratów” i „piratek”,
który pomóg³ dzieciom nabraæ
si³ do pokonywania dalszych pirackich przygód z Pippi. Po poczêstunku dzieci wykonywa³y
bardzo ciekawe i pomys³owe lunety pirackie i czapki, a póŸniej
„stworzy³y” konia Pippi – polega³o to na przebraniu konika na
biegunach tak, aby jak najbardziej przypomina³ konia, na którym jeŸdzi³a Pippi. PóŸniej w
pe³nym ubraniu pirackim dzieci bawi³y siê w przeci¹ganie liny.
Sprawdza³y kto jest silniejszy Pi-

Ekologia w domu i w szkole
Uczniowie z klasy II Szko³y
Podstawowej w Szkodnej wziêli
udzia³ w konkursie ekologicznym „Ekologia w domu i w szkole” zorganizowanym przez Lokaln¹ Grupê Dzia³ania Partnerstwo 5 Gmin (Czarna, Dêbica,
Iwierzyce, Ropczyce, Sêdziszów
Ma³opolski).W konkursie bra³o
udzia³ 11 szkó³ z powy¿szych
gmin . Konkurs trwa³ od 21 lutego 2014 roku do 25 kwietnia
2014 roku. Z gminy Sêdziszów
Ma³opolski w konkursie wziê³o
udzia³ 2 szko³y. Jedn¹ z nich to
uczniowie klasy II ze Szko³y Podstawowej w Szkodnej wraz z opiekunem grupy Danut¹ £yko.
Zadanie konkursowe polega³o na:
n opracowaniu szczegó³owego
programu ekologicznego
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obejmuj¹cego realizacjê zadañ warsztatowych przez
okres co najmniej 4 tygodni,
n przygotowaniu prezentacji
multimedialnej dotycz¹cej
zrealizowanych warsztatów
ekologicznych,
n wykonaniu zbiorowej pracy
plastycznej zgodnej z tytu³em
i celem konkursu.
Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi³o w dniu 22 maja 2014
roku na Gali Fina³owej w Centrum Kultury w Ropczycach.
Szko³a Podstawowa w Szkodnej
zajê³a III miejsce. Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali
nagrody rzeczowe i s³odycze,
natomiast szko³a sprzêt multimedialny o wartoœci 750 z³otych.
Opracowała: Danuta Łyko

raci czy Piratki i muszê tu powiedzieæ, ¿e Piratki dawa³y sobie
œwietnie radê w tej konkurencji.
Na koniec odby³a siê zabawa
w podchody, dzieci szuka³y schowanego przez piratów skarbu
w naszej bibliotece. Aby uda³o
siê odnaleŸæ skarb, dzieci musia³y pokonaæ wiele konkurencji,
rozwi¹zaæ zagadki, odnaleŸæ zagubione kawa³ki puzzli, u³o¿yæ z
nich obrazek, odpowiedzieæ na
pytanie: jakie cechy s¹ potrzebne, by zostaæ podczas zabawy
piratem? Na koniec musia³y jeszcze rozszyfrowaæ has³o tegorocznej „Nocy w Bibliotece”. Po
wykonaniu wielu ciê¿kich zadañ
– uda³o siê odnaleŸæ skarb. W
kuferku by³o du¿o s³odyczy, ma³e
ksi¹¿eczki dla ka¿dego Pirata

i Piratki, oraz zak³adki do ksi¹¿ek.
Na koniec ka¿dy uczestnik musia³ wypiæ uœmiechaj¹c siê sok
z cytryny, po to aby zdobyæ „nominacjê” na prawdziwego Pirata.
Ka¿demu siê uda³o to ciê¿kie zadanie wykonaæ w zwi¹zku z tym
Pippi wszystkie dzieci pasowa³a na
pirata. Zabawa by³a fantastyczna,
zadowolone miny dzieci, radosne
buzie, dzielenie siê „na ¿ywo” wra¿eniami z rodzicami, którzy przyszli odebraæ swoje pociechy, œwiadczy³y niezbicie o tym, ¿e uczestnicy imprezy prze¿yli niezwyk³¹ pirack¹ przygodê w murach naszej
biblioteki – mam nadziejê, ¿e
w przysz³ym roku znowu siê spotkamy i bêdziemy siê bawiæ równie wspaniale.
Ahoj!

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Sędziszowie Młp.
informuje,
że od dnia 16 czerwca 2014 r. przyjmowane są wnioski
o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.
Uprawnione do otrzymania Karty s¹ rodziny wielodzietne. Poprzez rodzinê wielodzietn¹ rozumie siê rodzinê, w której rodzic (rodzice) lub ma³¿onek rodzica maj¹ na utrzymaniu co
najmniej troje dzieci:
1)w wieku do ukoñczenia 18 roku ¿ycia,
2)w wieku do ukoñczenia 25 roku ¿ycia – w przypadku, gdy
dziecko uczy siê w szkole lub szkole wy¿szej,
3)bez ograniczeñ wiekowych – w przypadku dzieci legitymuj¹cych siê orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci.
Karta Du¿ej Rodziny uprawnia do tañszych biletów na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacj¹ publiczn¹.
Wnioski mo¿na wybieraæ i sk³adaæ w Miejsko-Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Sêdziszowie M³p. ul. 3 Maja 25, pokój
nr 11. Wykaz uprawnieñ wynikaj¹cy z posiadania Karty Du¿ej
Rodziny zamieszcza minister w³aœciwy do spraw zabezpieczenia
spo³ecznego na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl
Więcej informacji na stronie www.sedziszow-mlp.pl
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Stypendia dla uzdolnionej młodzieży
z sędziszowskiego liceum
Od roku szkolnego 2008/2009 uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych o szczególnych uzdolnieniach i osiągnięciach w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych
i technicznych z terenu Województwa Podkarpackiego mają
możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium.
Wnioski za poœrednictwem
organów prowadz¹cych szko³y
trafiaj¹ do Departamentu Edukacji i Kultury Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Œrodki na stypendia pochodz¹ z Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki 2007- 2013 (Priorytet IX
Rozwój wykszta³cenia i kompetencji w regionach, Dzia³anie, 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoœci us³ug edukacyjnych œwiadczonych w systemie oœwiaty, Poddzia³anie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie
uzdolnionych. Z mo¿liwoœci pozyskania stypendiów z tego programu od pocz¹tku korzystaj¹
uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. ks. Piotra Skargi w Sêdziszowie M³p. Pozyskane œrodki pieniê¿ne(ok. 4 tys.
z³otych) uczniowie wykorzystuj¹
na zakup wszelkiego rodzaju
sprzêtu i pomocy naukowych
s³u¿¹cych zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy m. in. sprzêtu
multimedialnego, ksi¹¿ek, podrêczników pomocy naukowych.
Mog¹ tak¿e z tych œrodków po-

krywaæ koszty dojazdów do szko³y. Jest to wa¿na pomoc finansowa dla rodziców takich uczniów.
W gronie stypendystów z naszej
szko³y znaleŸli siê; w roku szkolnym 2008/2009 (jedna uczennica) – Lis Monika; w roku szkolnym 2009/2010 (szeœcioro uczniów) – Feret Maria, Ferfecka
Monika, Mech Katarzyna,
Gruszka Magdalena, G¹sior Sylwia, Rachwalska Agnieszka;
w roku szkolnym 2010/2011
(dziesiêcioro uczniów) – Kobos
Natalia, Mi¹so Ewelina, Partyka
Patrycja, Pazdan Marta, Szela
Kamil, Tylutki Anna, G¹sior Sylwia, Placek Mateusz, Rachwalska Agnieszka, Sroka Kamil;
w roku szkolnym 2011/2012
(siedmioro uczniów) – Bia³ek Sebastian, Siwiec Dariusz, Kobos
Natalia, Gruszka Magdalena,
Ocha³ Monika, Szela Kamil, Tylutki Anna; w roku szkolnym
2012/2013 (szeœcioro uczniów)
– Baran Wioletta, Ci¿mar Monika, Kubik Katarzyna, Siwiec Dariusz, Partyka Patrycja, £agowski £ukasz. W bie¿¹cym roku
szkolnym 2013/2014 wysokie
osi¹gniêcia w nauce by³y pod-

staw¹ przyznania stypendiów
siódemce licealistów. Wœród
szczêœliwców znaleŸli siê – Ferfecka Iwona, Przydzia³ Patryk,
Ocha³ Magdalena, Kluk Patryk,
Andreasik Joanna, Olszewska
Aleksandra, Szydziak Katarzyna.
Jak ³atwo zauwa¿yæ niektórzy
uczniowie korzystali z tego
wsparcia kilkakrotnie.
W ubieg³ym roku szkolnym
Fundacja „Twoja Szansa” dzia³aj¹ca przy Fabryce Farb i Lakierów Œnie¿ka SA w ramach 12-tej
edycji programu pomocy stypendialnej przyzna³a œrodki finansowe na rozwijanie swoich
zainteresowañ 93 uczniom.
Wœród wyró¿nionych znalaz³o
siê 12 sêdziszowskich licealistów;
Brzostowska Ewelina, D¹browska Dagmara, Grzybek Marta,
K³ósek Kinga, Kubik Bart³omiej,
Matykowska Marta , Pondo Arkadiusz , Rudna Klaudia, Siwiec
Dariusz, Smoliñski Mateusz,
Wac³aw Karolina, Ziemiñska Jadwiga.

Dzień Wolności
Dnia 13 czerwca 2014 roku obyła się w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. ciekawa
lekcja z języka niemieckiego przygotowana przez panią Lucynę Kopciuszyńską i panią Aldonę Homa. Została ona zrealizowana w ramach ogólnopolskiego projektu „Dzień Wolności” zainicjowanego przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Oprócz naszego LO wiele szkół różnego szczebla ob- pierwszych wolnych wyborów
chodziło ten dzień w swoich placówkach.
w czerwcu 1989 roku.
W zajêciach tych wziêli udzia³
uczniowie klasy 1c,1bf, 1a i 2b.
Na lekcji obecni byli równie¿:
pani dyrektor Lucyna Doroba,
pani wicedyrektor Halina Szela
oraz nauczyciele pani Anna
Dziura, pani Ewelina £agowska,
pani Bernadeta Rogowska, pani
Alfreda Trzyna, pan Tomasz
Przywara.
„Droga do wolnoœci w Polsce
i w Niemczech” to temat spotka-
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nia, którego celem by³o przekazanie uczniom informacji dotycz¹cych historii Polski po 1978
roku oraz jej wp³ywu na historiê
Niemiec.
Uczennice Joanna Andreasik,
Monika Jarz¹b oraz Iwona
Œwiêch przedstawi³y prezentacjê
multimedialn¹ w jêzyku polskim
dotycz¹c¹ historii Polski od wyboru Kardyna³a Karola Wojty³y
na Stolicê Piotrow¹ do

Uczniowie Mi³osz Homa
i Wojciech Strêk zapoznali obecnych uczniów z histori¹ Niemiec
po 1949 roku do upadku muru
berliñskiego. Prezentacja ta
wzbogacona zdjêciami i filmami
odby³a siê w jêzyku niemieckim.
W lekcji tej wziê³a udzia³ równie¿ uczennica Karla Fischbacher, która przebywa w naszej
szkole w ramach wymiany miêdzykulturowej AFS. Po roku na-

W roku szkolnym 2009/2010
uczennica Anna Wójcik by³a
beneficjentk¹ stypendium p.n.
„Nie zgubiæ talentu” dla uczniów
uzdolnionych artystycznie. Niektórzy uczniowie maj¹ pomoc
równie¿ ze stypendiów przyznawanych przez Fundacje Koœcielne.
Ponadto w ka¿dym roku
szkolnym uczeñ o najwy¿szej
w szkole œredniej ocen jest Stypendyst¹ Prezesa Rady Ministrów. W gronie tym dotychczas
znaleŸli siê; Dudka £ukasz,
Drozd Agnieszka (przez dwa
lata), Szczyrek Micha³, Baran
Justyna, Strzelczyk Jacek, P³ocica Mariola, G³uch Marcin, Klepacz Katarzyna, Bochnak Edyta, Kazior Miros³aw, Lis Monika,
Oleœ Sylwia, Kolebuk Ewelina
i Kazior Anna.
Przyk³ady te œwiadcz¹ o tym,
¿e warto staraæ siê o najwy¿sze
wyniki w nauce i inwestowaæ
w w³asny rozwój od najm³odszych lat.
uki w naszym LO przedstawi³a
swoj¹ prezentacjê w jêzyku polskim, dotycz¹c¹ historii powstania i upadku muru berliñskiego
i zjednoczenia Niemiec, które
dokona³o siê 3 paŸdziernika
1990 roku. Na koñcu lekcji odby³
siê quiz diagnozuj¹cy, który wypad³ bardzo pomyœlnie. Najlepsi i najbardziej aktywni uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe
ufundowane przez Polsko-Niemieck¹ Wspó³pracê M³odzie¿y.
Lekcja ta by³a bardzo interesuj¹ca, porusza³a bardzo wa¿ne
zagadnienia patriotyczne i historyczne oraz ukazywa³a korelacje
miêdzyprzedmiotowe jêzyka niemieckiego z histori¹, wiedz¹
o spo³eczeñstwie, geografi¹ i informatyk¹.
Serdecznie dziêkujemy wszystkim uczestnikom tej lekcji.
Lucyna Kopciuszyńska
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„Dbam o zdrowie – wiem, co jem!”
Jak pożytecznie świętować Dzień Matki, Dziecka i Ojca? Na
to pytanie niełatwo odpowiedzieć, ale trzeba próbować. Takie zadanie podjęliśmy w Zespole Szkół w Wolicy Piaskowej, starając się dużym i małym mieszkańcom Wolicy Piaskowej i Ługowej pomóc pochylić się nad problemem tego,
co i jak spożywamy i jaki to ma wpływ na nasze zdrowie.
Dzieñ Rodziny, który w naszej
placówce ma ju¿ wieloletni¹ tradycjê, zosta³ zaplanowany na
pi¹tek – 30 maja 2014r. i, mimo
niesprzyjaj¹cej aury, zgromadzi³
liczne grono osób w ró¿nym wieku.
Temat przewodni zaakcentowano ju¿ w czêœci artystycznej,
któr¹ pod opiek¹ nauczycieli,
w formie piosenek, wierszy, skeczy i tañców, zaprezentowali podopieczni przedszkola i szko³y.
Gdy rozpoczê³y siê wystêpy,
w ró¿nych czêœciach budynku
szkolnego trwa³y przygotowania
i ustawianie stoisk zaproszonych
firm i osób: piekarza, pszczelarza,
firmy „Skalniak” prowadz¹cej
m.in. sprzeda¿ zió³, Zespo³u Szkó³
Agro-Technicznych w Ropczycach, Firmy Thermomix.
Przed rozpoczêciem imprezy,
na honorowym miejscu, wyeksponowano zdrowe potrawy, zg³oszone na konkurs, przygotowane przez dzieci i rodziców. Budzi³y tak wielkie zainteresowanie,
¿e niezbêdnym okaza³o siê wystawienie stra¿y dbaj¹cej o nienaruszalnoœæ dzie³ do czasu wydania werdyktu przez komisjê.

Nastêpnie wrêczono nagrody
za konkurs jêzykowo-plastyczny
pt. „Mother‘s/ father’s Day
card”.
W dalszej kolejnoœci organizatorzy zaproponowali wszystkim
uczestnikom udzia³ w konkursach, degustacjach i zabawach.
Najwiêcej emocji wywo³a³y zawody w rêcznym ubijaniu mas³a
w tradycyjnych, zdobytych z niema³ym trudem, maœniczkach.
Wytworzony w ten sposób produkt sta³ siê rewelacyjnym dope³nieniem œwie¿o upieczonego
chleba. Oprócz tego bito pianê
z jajek, obierano ziemniaki na
czas, w¹chano zio³a, przebierano groch, rysowano kred¹ na
parkingu, rozpoznawano przybory kuchenne, kosztowano

miodu, ogl¹dano wystawê dekoracji sto³u, biegano slalomem z
orzechem na ³y¿ce, zajadano siê
plackami ziemniaczanymi z marchewki i próbowano olej z lnianki, wreszcie, najwytrwalsi mogli
rozkoszowaæ siê lodami owocowymi, wykonywanymi na miejscu. Du¿y entuzjazm towarzyszy³
zebranym w czasie quizu nt.
zdrowego od¿ywiania tym bardziej, ¿e nagród by³o co niemiara i ka¿dy chêtny i odwa¿ny
uczestnik otrzymywa³ upominek.
Impreza nie mog³aby siê odbyæ z takim rozmachem, gdyby
nie wsparcie osób i instytucji,
którym w tym miejscu chcielibyœmy podziêkowaæ: LGD Partnerstwo 5 Gmin, UKS Piast Wo-

lica Piaskowa, Bankowi Spó³dzielczemu w Sêdziszowie M³p.,
MGOK w Sêdziszowie M³p., Firmie „Skalniak” z Sêdziszowa
M³p., Zespo³owi Szkó³ AgroTechnicznych z Ropczyc, GS
„Samopomoc Ch³opska” z Sêdziszowa M³p., Firmie Centrum Plus
z Kolbuszowej, Firmie „Centrala Techniczna z Mielca”, p. Kazimierzowi Czapce, p. Barbarze
Traciak, p. Janowi Cholewie,
p. Stanis³awowi Dudkowi,
p. Marcinowi Wo³osowi, Organizacji Strzelec z LO w Sêdziszowie M³p. oraz wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób wsparli nas
w przygotowaniach i w dniu uroczystoœci.
(-)

WINDOW ON THE UK
po raz szósty...
„Jaka jest najwy¿sza góra
w Zjednoczonym Królestwie?”,
„Czy po³udniowa czêœæ Wielkiej
Brytanii jest mniej górzysta ni¿
pó³nocna?”, „Jaki jest tytu³ hymnu brytyjskiego?” – na te i inne
pytania musieli odpowiadaæ
uczestnicy VI Miêdzyszkolnego
Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó³nocnej, który
odby³ siê 25 kwietnia 2014 r.
w Szkole Podstawowej w Wolicy
Piaskowej.
W tym roku w zmaganiach
udzia³ wziêli uczniowie ze szkó³
podstawowych w: Boreczku, Kawêczynie, Klêczanach, Krzywej,
Sêdziszowie M³p. (SP nr 2), Czarnej Sêdziszowskiej i Wolicy Pia-
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skowej. Corocznie i naprzemiennie organizatorami tego konkursu s¹ szko³y w Czarnej Sêdziszowskiej i Wolicy Piaskowej.
Autorem tegorocznych zadañ
by³ pan £ukasz Dumara , nauczyciel j. angielskiego w Szkole
Podstawowej nr 3 w Sêdziszowie
M³p. Uczniowie zmagali siê z zadaniami przez 45 minut. Nastêpnie Komisja Konkursowa w sk³adzie: pan £ukasz Dumara (przewodnicz¹cy), pani Natalia Filipek i pani Paulina ZborowskaChe³pa wy³oni³a zwyciêzców
i wyró¿nionych:
I miejsce – Rafał Żegleń (SP Kawęczyn)
II miejsce – Gabriela Dziewit (SP Czarna
Sędziszowska)

Uczestnicy konkursu z organizatorami i opiekunami.

III miejsce – Wiktor Łoboda (SP Klęczany)
wyróżnienia – Katarzyna Kiebała (SP
Krzywa) oraz Eryk Ciołek (SP Klęczany).
Laureaci zostali nagrodzeni
m.in. materia³ami i pomocami
do nauki j. angielskiego, a pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy udzia³u oraz pami¹tkowe
kubki.

Konkurs móg³ siê odbyæ dziêki hojnoœci Wydawnictwa Macmillan, Wydawnictwa Pearson,
a tak¿e sieci ksiêgarñ edukacyjno-jêzykowych Pol-Anglo. Sponsorom gor¹co dziêkujemy,
a wszystkim uczniom gratulujemy i zachêcamy do dalszego zg³êbiania tajników brytyjskiej kultury.
Magdalena Zawiślak
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2. Karolina Bejster (Gimnazjum w Iwierzycach)
3. Ewa Gajewska (Publiczne Gimnazjum
w Wielopolu Skrz.)
Wyróżnienie: Katarzyna Nieroda (Publiczne Gimnazjum w Pstrągowej)
Nagrody „Głosu Powiatu”: Ewa Gajewska (Publiczne Gimnazjum w Wielopolu Skrz.) Lidia Gruszka (Zespół Szkół
Technicznych w Sędziszowie Młp.)
Nagroda Prezesa KSW: Katarzyna Strzępek (Gimnazjum w Sędziszowie Młp.)

Majówka Młodych
Około trzysta osób – dzieci, młodzieży i dorosłych – przemierzyło 17-kilometrową trasę VII już POWIATOWEJ MAJÓWKI
MŁODYCH organizowanej z okazji urodzin Jana Pawła II
z Wiśniowej do Pstrągowej. Wydarzenie to honorowym patronatem objął Poseł do Parlamentu Europejskiego P. Tomasz
Poręba.
Na zaproszenie organizatorów (Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców ko³o/Iwierzyce i Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Iwierzycach) odpowiedzia³y: Zespó³ Szkó³ w Iwierzycach, Szko³a Podstawowa
w Wiercanach, Szko³a Podstawowa w Nockowej, Szko³a Podstawowa nr 3 w Sêdziszowie M³p.,
Gimnazjum w Pstr¹gowej, Gimnazjum w Ostrowie, Liceum
Ogólnokszta³c¹ce w Sêdziszowie
M³p., Zespó³ Szkó³ Technicznych
w Sêdziszowie M³p., Specjalny
Oœrodek Szkolno-Wychowawczy
we Frysztaku, oraz osoby prywatne – mi³oœnicy pieszych wêdrówek.
Przewodnikiem w drodze by³
Zygmunt Solarski, prezes Klubu
Pol-Survival PTTK w Rzeszowie
a przewodnikiem duchowym ks.
Rafa³ K³os. Nad bezpieczeñstwem piechurów czuwa³ Oddzia³ Zwi¹zku Strzeleckiego
„Strzelec”.
Dzielna i rozœpiewana grupa
czcicieli Œwiêtego Jana Paw³a II
wyruszy³a z Wiœniowej o godz.
9.00. Po drodze odby³a nabo¿eñstwo majowe pod najstarsz¹
kapliczk¹ w Pstr¹gowej Brzeziu.

W drodze.
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Do Siedliska Janczar w Pstr¹gowej dotar³a ok. 13.30. Tam czeka³y ju¿ pieczone kie³baski oraz
liczne nagrody i niespodzianki.
Puchar Przechodni dla najliczniejszej grupy ponownie trafi³ do Gimnazjum w Iwierzycach
(88 uczestników i 7 opiekunów),
zaœ takie samo trofeum dla najliczniejszej grupy spoza Powiatu
Ropczycko-Sêdziszowskiego
otrzyma³o Gimnazjum w Pstr¹gowej (40 uczestników i 3 opiekunów). Karolina F¹fara z Wiœniowej, która rozpoczê³a majówkowe wêdrowanie, gdy mia³a 3 latka, za swój siedmioletni
sta¿ i wytrwa³oœæ otrzyma³a Odznakê PTTK.
Majówka to tak¿e fina³ konkursu „Kiedy myœlê ojczyzna…”, którego tegoroczny motyw przewodni to: „Jan Pawe³ II – œwiêty
w moich oczach”. Komisje konkursowe wybiera³y najoryginalniejsze spoœród 40 prac plastycznych
i 65 wierszy. Oto ich laureaci:
Prace plastyczne
Gimnazjum
1. Wiktoria Rymut (Publiczne Gimnazjum
w Ostrowie)
2. Karolina Bejster (Gimnazjum w Iwierzycach)

Odpoczynek w cieniu drzew.

3. Julia Paruch (Publiczne Gimnazjum
w Ostrowie)
Wyróżnienia: Karolina Kobos (Publiczne
Gimnazjum w Ostrowie), Angelika
Roman (Publiczne Gimnazjum w Pstrągowej, Barbara Myzia (Gimnazjum
w Sędziszowie Młp.), Dominik Pizło
oraz Aleksandra Klimek (Gimnazjum
w Iwierzycach).
Szkoła średnia
1. Agata Tułecka (Zespół Szkół AgroTechnicznych w Ropczycach)
2. Natalia Pacia (Liceum Ogólnokształcące w Sędziszowie Młp.)
3. Anna Chruściel (Zespół Szkół AgroTechnicznych w Ropczycach)
Wyróżnienie: Małgorzata Depa (Liceum
Ogólnokształcące w Sędziszowie
Młp.)
Nagroda Specjalna: Dariusz Majka (Zespół Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp.)
Wiersze
1. Anna Twardowska (Gimnazjum w Sędziszowie Młp.)

Mimo widocznego zmêczenia
nie zabrak³o ochotników, którzy
z godn¹ podziwu energi¹ i radoœci¹ wykonali tañce lednickie,
pl¹saj¹c pod czujnym okiem
p. Gra¿yny Tereszkiewicz (konsultant PCEN) oraz wodzirejów
z Brzeska i Lednicy.
Organizacja MAJÓWKI powiod³a siê równie¿ dziêki wsparciu rzeczowemu, finansowemu
oraz osobowemu, którego
udzielili: Pose³ do Parlamentu
Europejskiego Tomasz Porêba,
Wójt Gminy Czudec – Stanis³aw
Gierlak, Siedlisko Janczar
w Pstr¹gowej, Gazeta Lokalna
„G³os Powiatu”, Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców,
Gimnazjum im. Jana Paw³a II
w Iwierzycach, NSZZ „Solidarnoœæ” Pracowników Oœwiaty
i Wychowania w Rzeszowie, Podkarpackie Centrum Edukacji
Nauczycieli w Rzeszowie.
Wszystkich uczestników, opiekunów i dobrych anio³ów majówki raz jeszcze serdecznie pozdrawiamy.
Do zobaczenia w przysz³ym
roku!!!

Fot. (2) E. Bąkowska
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Konkurs Regionalny w Szkole Podstawowej w Kawęczynie.

„INNEJ TAKIEJ ZIEMI W ŚWIECIE NIE MA”
W piątek 6 czerwca 2014 r.
w Szkole Podstawowej w Kawęczynie przeprowadzony
został kolejny Konkurs Regionalny. Wzięli w nim udział
uczniowie klas: IV, V i VI.
Poprzedzi³ go program artystyczny, w którym wszyscy uczniowie klasy VI zaprezentowali fragmenty prozy oraz wiersze czo³owych naszych pisarzy i poetów.
Utwory literackie s³awi³y uroki
„ma³ych Ojczyzn”, tak bliskich sercu ka¿dego twórcy. Przypomniane równie¿ zosta³y piosenki œpiewane niegdyœ przez zespó³ „Czerwone Gitary”. PóŸniej przyst¹piono do zmagañ konkursowych.
Uczestnicy musieli odpowiadaæ na wylosowane przez siebie
pytania dotycz¹ce historii
i wspó³czesnoœci Sêdziszowa
M³p. oraz okolicznych wiosek.

Nastêpnie „t³umaczyli” znaczenie popularnych w naszych stronach przys³ów ludowych. Nie³atwym zadaniem by³o objaœnianie
zwrotów wyra¿onych w miejscowej gwarze. Kolejna trudnoœæ
polega³a na nazwaniu dawnego
sprzêtu gospodarskiego uwidocznionego na wylosowanej
ilustracji. Nale¿a³o ponadto
opowiedzieæ dok³adnie o jego
przeznaczeniu, budowie, a nawet o miejscu przechowania.
Przedostatnie zadanie równie¿
wymaga³o pos³u¿enia siê wielozdaniowymi wypowiedziami. Trzeba by³o bowiem zaprezentowaæ
walory wybranej miejscowoœci
nale¿¹cej do ma³ej Ojczyzny. Na
koniec – niespodzianka. Ka¿dy
uczestnik konkursu musia³ wymyœliæ oryginaln¹, dwucz³onow¹
nazwê fikcyjnej roœliny narysowanej przez p. Mariê Wilczok.
Z wszystkimi zadaniami ucznio-

Laureaci Konkursu Regionalnego. Stoją od lewej: Justyna Stefanik, Krystyna Gdowik,
Dominik Cyzio, Weronika Blicharz.

wie poradzili sobie nad podziw
dobrze. Konieczne by³o nawet
przeprowadzenie dogrywki,
w której wziê³a udzia³ czwórka
uczniów. Przysz³o im tu kreowaæ
rolê przewodnika turystycznego,
który zachêca³ do odwiedzenia
wybranej miejscowoœci. Po wyrównanej „walce” zosta³a ustalona kolejnoœæ: Justyna Stefanik –
I miejsce, Krystyna Gdowik –
II miejsce, Dominik Cyzio –
III miejsce; s¹ to uczniowie klasy

VI. Miejsce IV zajê³a Weronika
Blicharz z klasy IV.
Wypowiedzi uczestników konkursu ocenia³a komisja w sk³adzie: p. Maria Wilczok, p. Jolanta Sadowska i p. Magdalena
Czapka-Król.
Sam konkurs oraz czêœæ artystyczn¹ przygotowa³y: p. Maria
Wilczok i p. Magdalena CzapkaKról.
Tekst i zdjęcie: Maria Wilczok,
Magdalena Czapka-Król

Rajd Zielonej Energii
7 czerwca 2014 roku Szko³a
Podstawowa w Czarnej Sêdziszowskiej zorganizowa³a Rajd
Zielonej Energii. Trasa rajdu
rozpoczyna³a siê na parkingu
przy Szkole, nastêpnie przebiega³a w pobli¿u miejscowych
akwenów wodnych, potem
drog¹ serwisow¹ w kierunku
Bratkowic, gdzie na wysokoœci
Starej Wsi wiaduktem przekroczono autostradê i na wysokoœci przejœcia dla zwierzyny w Bratkowicach skrêcono w kierunku

terenów leœnych. Tam uczestnicy rajdu wykonali 2 pêtle:
mniejsz¹ uczniowie klas I-III
i wiêksz¹ uczniowie klas IV-VI.
Ostatnim etapem przed rozwi¹zaniem rajdu by³o wspólne grillowanie na osadzie ³owieckiej
„Podgorza³ka”.
Rajd ten by³ elementem programu grantowego „Zielona
œpiewaj¹ca wyspa” i jest realizowany dziêki grantom finansowym z Funduszu Naturalnej
Energii, przyznanym na podstawie konkursu którego organizatorem jest Operator Gazoci¹gów Przesy³owych GAZ-SYSTEM S.A.

DZIEN ZIEMI
w Szkole Podstawowej w Kawęczynie
Jak co roku w Szkole Podstawowej w Kawêczynie odby³y siê obchody œwiatowego Dnia Ziemi.
W tym roku szkolnym uczniowie
uczestniczyli w happeningu, który
odby³ siê w Kawêczynie. Na ten
dzieñ uczniowie przygotowali plakaty o tematyce ekologicznej, z którymi przeszli w pochodzie prezentuj¹c je mieszkañcom Kawêczyna.
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W tym roku Dzieñ Ziemi obchodzony by³ pod has³em
„Zmieniaj nawyki – nie klimat”.
Uczniowie na lekcjach przyrody oraz na lekcjach z wychowawcami uczyli siê jak przeciwdzia³aæ zmianom klimatycznym, i co
robiæ aby nasza planeta Ziemia
nie ulega³a coraz wiêkszemu
zniszczeniu.
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III „Czerwcówka w Buczynie”
17 czerwca 2014 roku, w Zespole Szkół w Górze Ropczyckiej odbyła się „III Czerwcówka w Buczynie”, pod hasłem
„Kolorowy świat kwiatów”.
Honorowy Patronat nad tą
imprezą objął Burmistrz Sędziszowa Młp. Pan Kazimierz
Kiełb.
W imprezie tej wziêli udzia³ zaproszeni goœcie, a wœród nich,
m.in. proboszcz Parafii Góra
Ropczycka ks. Julian Jarz¹b, dyrektor Zespo³u Szkó³ w Wolicy
Piaskowej Janusz Barciñski, inicjatorka Gminnego Forum SU
Anna Piechowiak, zastêpca przewodnicz¹cej Rady Rodziców
Zespo³u Szkó³ w Górze Ropczyckiej Aneta Wrona, przedstawiciele Telewizji Sêdziszów M³p., opiekunowie i przedstawiciele Samorz¹dów Uczniowskich z dwuna-

stu szkó³ z terenu naszej gminy.
Gospodarzem Czerwcówki by³a
Bogus³awa Ku³ak, przy wspó³pracy Doroty Batory.
Spotkanie rozpocz¹³ Pan Dyrektor Mariusz Kazior, który powita³ wszystkich przyby³ych oraz

wyjaœni³ cel spotkania. Nastêpnie
odby³a siê krótka czêœæ artystyczna, w której wyst¹pili uczniowie
naszej szko³y, prezentuj¹c piosenki, zwi¹zane z has³em spotkania. Kolejnym punktem by³a prezentacja szkó³. Ka¿da szko³a za-

prezentowa³a swój kwiat, wykonany z papieru lub bibu³y. Prezentacje odby³y siê w formie
opowiadania, wiersza lub piosenki. Nastêpnie prowadz¹ce spotkanie, przedstawicielki Samorz¹du Uczniowskiego naszej
szko³y, zaprosi³y wszystkich
uczestników z poszczególnych
szkó³, do tañca integracyjnego
„Belgijka” i korowodu z kwiatami. PóŸniej zosta³y przeprowadzone ró¿ne gry, quizy i konkursy. Oczywiœcie, za pierwsze miejsca by³y nagrody. Dzieci i opiekunowie, podczas trwania spotkania, mog³y skorzystaæ z przygotowanego posi³ku, tj. ciastka
i soczku. Na zakoñczenie, wszyscy jeszcze raz zatañczyli „Belgijkê” i udali siê na grillowan¹ kie³baskê. Po posi³ku zrobiliœmy
wspólne, pami¹tkowe zdjêcie.
Mam nadziejê, ¿e wszyscy bawili
siê znakomicie i mi³o spêdzili
czas. Umówili siê te¿ na kolejn¹,
IV Czerwcówkê, znów za rok.
Bogusława Kułak

Ponowna wizyta Szkoły w Górze Ropczyckiej
w Základní škola Ostrava – Proskovice
W dniach 6-9 maja 2014 r. uczniowie Szkoły w Górze Ropczyckiej, pod opieką nauczycielek: Doroty Batory i Olgi Różańskiej oraz dyrektora Mariusza Kaziora, przebywali
w Szkole Podstawowej w czeskiej Ostrawie – Proskovicach.
Była to już druga wizyta naszej szkoły w Czechach. Uczniowie i nauczyciele z Czech gościli u nas w 2012 roku.
W programie 4-dniowego wyjazdu przewidziano: spotkania
uczniów, nauczycieli i dyrektorów SP Góra Ropczycka i ZS
Ostrawa-Proskovice, wspó³realizatorów europejskiego projektu edukacyjnego eTwinning pt.
„OLYMPIC GAMES”, wymianê
pomys³ów, pogl¹dów na temat
dalszej wspó³pracy, wspóln¹ zabawê i naukê, doskonalenie
umiejêtnoœci planowania, decydowania, odpowiedzialnego wykonywania zadañ, nauki i zabawy zespo³owej, poznanie czeskiej
szko³y, kultury Czech, spotkanie
z lokalnymi w³adzami, spacer po
centrum Proskovic, doskonalenie jêzyka angielskiego i wiele
atrakcji turystycznych.
Gospodarze przyjêli goœci bardzo serdecznie i nie pozwolili im
siê nudziæ ani chwili. Czas, od
rana do wieczora, mieli wype³niony ró¿nymi atrakcjami, spotkaniami integracyjnymi i wycieczkami. Nocowali w szkole
i tam te¿ gospodarze, w szkolnej
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sto³ówce, ¿ywili ich smacznymi
posi³kami.
Wiêkszoœæ pierwszego dnia
uczniowie spêdzili w podró¿y.
Po przywitaniu siê i rozpakowaniu, poszli do Koœcio³a p.w. œw.
Floriana, który jest patronem tej
miejscowoœci, a potem do pani
starostki (burmistrza) Proskovic
Marii Matejowej, gdzie w mi³ej,
przyjacielskiej atmosferze dzielono siê doœwiadczeniami o funkcjonowaniu szkó³ w Polsce i Cze-

chach. Wieczorem by³a wspólna dyskoteka. Kolejnego dnia
odby³y siê zajêcia, zwi¹zane
z realizowanym przez obie szko³y projektem e-Twinning pt.
„OLYMPIC GAMES”. Uczniowie przebywali na boisku szkolnym, rywalizuj¹c w oœmiu ró¿nych dyscyplinach sportowych.

Wœród 8 dru¿yn, by³a te¿ Polska.
W godzinach popo³udniowych
uczniowie uczestniczyli w Dniu
Matki, zorganizowanym przez
przedszkole oraz zaprezentowali tam swój krótki program artystyczny. Wieczorem spêdzili czas
na œpiewaniu piosenek przy
akompaniamencie gitary i akordeonu. W czwartek, 8 maja, odby³a siê wycieczka w góry,
a w pi¹tek odwiedzili ostrawskie
ZOO.
Cieszymy siê, ¿e mogliœmy siê
ponownie spotkaæ, porozmawiaæ i mi³o wspólnie spêdziæ czas.
Wierzymy, ¿e nasza przyjaŸñ siê
umocni i trwaæ bêdzie przez wiele, wiele lat. Nie ¿egnano siê, lecz
mówiono: do widzenia, gdy¿
w przysz³ym roku szkolnym, nasi
przyjaciele z Czech przyjad¹ do
nas.
Olga Różańska
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Piłka nożna
Klasa okręgowa (Dębica)

Gdyby nie ten Cmolas…

Tempo, wyprzedzi³aby rywali
i cieszy³a siê z awansu. Pi³ka kolejny raz udowodni³a, ¿e jest nieprzewidywalna.
Z ligi okrêgowej spadaj¹ Tempo Cmolas, Brzostowianka Brzostek, Rani¿ovia Rani¿ów oraz Pogórze Wielopole Skrzyñskie
(w przypadku odpadniêcia z IV
ligi dru¿yny z naszego okrêgu).
Awans z A klasy wywalczy³y zespo³y Czarnovii Czarna i Progres Kawêczyn, w bara¿ach graj¹ zespo³y
Kaskady Kamionka oraz Borowca Straszêcin (pierwszy mecz 1:3).

Nie uda³o siê pi³karzom Lechii uczciæ stulecia klubu awansem do IV ligi. Sêdziszowianie
zdobyli w ca³ym sezonie 66 punktów i uplasowali siê na 4. miejscu. 1. miejsce i awans zdoby³
Wis³ok Wiœniowa, za nim uplasowa³ siê Igloopol Dêbica, a na
trzecim miejscu B³êkitni Ropczyce. Lechia wiosn¹ zdoby³a 33
punkty – tyle ile jesieni¹. Z³o¿y³o
siê na nie 11 zwyciêstw i cztery
pora¿ki. Czkawk¹ sêdziszowianom odbi³a siê niespodziewana Kolejka 25 – 17 maja
pora¿ka z outsiderem z Cmola- Sokół Kolbuszowa – Lechia 3:1 (1:1)
su. Gdyby Lechia pokona³a Bramka dla Lechii: P. Idzik (26.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Wisłok Wiśniowa .......................... 30 ........ 68 ....... 22 ...... 2 ........ 6 ........ 74-28
Igloopol Dębica .............................. 30 ........ 67 ........ 21 ...... 4 ........ 5 ......... 71-21
Błękitni Ropczyce .......................... 30 ........ 66 ....... 20 ...... 6 ........ 4 ........ 65-33
Lechia Sędziszów Młp. ............. 30 ........ 66 ........ 21 ...... 3 ........ 6 ........ 57-19
Radomyślanka ............................... 30 ........ 53 ....... 16 ...... 5 ........ 9 ........ 48-38
Chemik Pustków ........................... 30 ........ 48 ....... 13 ...... 9 ........ 8 ........ 41-29
Sokół Kolbuszowa Dln. ................... 30 ........ 47 ....... 14 ...... 5 ....... 11 ....... 63-43
Victoria Czermin ............................ 30 ........ 47 ....... 13 ...... 8 ........ 9 ........ 32-20
Monis Bielowy .............................. 30 ........ 42 ....... 12 ...... 6 ....... 12 ....... 45-44
Zryw Dzikowiec ............................ 30 ........ 33 ........ 9 ....... 6 ....... 15 ....... 29-46
Start Wola Mielecka ...................... 30 ........ 32 ........ 8 ....... 8 ....... 14 ....... 32-52
Czarni Trześń ................................ 30 ........ 26 ........ 6 ....... 8 ....... 16 ....... 36-58
Pogórze Wielopole Skrz. ................. 30 ........ 21 ........ 4 ....... 9 ....... 17 ....... 29-59
Raniżovia Raniżów ......................... 30 ........ 20 ........ 5 ....... 5 ....... 20 ....... 19-66
Brzostowianka Brzostek ................ 30 ........ 20 ........ 4 ....... 8 ....... 18 ....... 17-53
Tempo Cmolas ............................... 30 ........ 16 ........ 4 ....... 4 ....... 22 ....... 34-83

Kolejka 26 – 24 maja
Lechia – Raniżovia 2:1 (1:0)
Bramki dla Lechii: D. Kamiński (40.) i K.
Branas (77.)
Kolejka 27 – 31 maja
Lechia – Radomyślanka 5:0 (2:0)
Bramki: P. Idzik (5. i 14.), W. Brudek
(50.), K. Branas (63. i 75.)

Kolejka 28 – 7 czerwca
Chemik Pustków – Lechia 0:1 (0:1)
Bramka: D. Kamiński (9.)
Kolejka 29 – 14 czerwca
Lechia – Czarni Trześń 3:0
Kolejka 30 – 21 czerwca
Monis Bielowy – Lechia 0:3

Klasa A (Dębica)

Progres w okręgówce!
Historyczny sukces odniós³
zespól Progresu Kawêczyn,
triumfuj¹c w sezonie 2013/14 w
klasie A. W przysz³ym sezonie
pi³karze z Kawêczyna po raz
pierwszy w historii zagraj¹ w klasie okrêgowej.
Autorami tego historycznego
sukcesu byli pi³karze: Micha³ Pietkiewicz, Dawid Krzywdzik, Kamil
Borek, S³awomir Daniel, Artur
Krzywdzik, Marcin Daniel, Mateusz Pa³ka, Mateusz Kaznecki,
Jakub Patro, Krzysztof Daniel,
Maciej Siepierski, £ukasz Borek,
Krzysztof Majka, Jakub Maœlanka, £ukasz Mêdryga³, Pawe³ Branas, Wojciech Pietkiewicz, Adrian
Malisiewicz, Dariusz Malisiewicz,
Wojciech Duduœ, Bart³omiej Pietkiewicz, £ukasz Chmura, Damian
Longosz.
Prezesem klubu z Kawêczyna
jest Mariusz Bieœ. W sk³ad zarz¹du wchodz¹ ponadto: Zenon
Filipek – wiceprezes, Grzegorz
Birkowski – skarbnik, Marcin

Radość piłkarzy Progresu po ostatnim meczu sezonu.

Pietkiewicz – sekretarz, Jerzy
Kaznecki – cz³onek, Zbigniew
Krzywdzik – cz³onek, kierownik
dru¿yny seniorów. Trenerem
zespo³u jest Wojciech Duduœ,
wychowanek i by³y zawodnik
Lechii Sêdziszów M³p.
Kolejka 18 – 18 maja
Progres Kawęczyn – Huragan Przedbórz 2:0
Płomień Zagorzyce – Strzelec Frysztak 1:2
LKS Ostrów – Plon Klęczany 0:1
Borkovia – Sokół Krzywa 0:2
Kolejka 19 – 25 maja
Strażak Lubzina – Progres 1:0
LKS Łopuchowa – Borkovia 5:1
Sokół – LKS Ostrów 3:3
Plon – Płomień 1:2

1. Progres Kawęczyn .................... 22 ........ 48 ....... 15 ...... 3 ........ 4 ........ 44-15
2. Kaskada Kamionka .......................... 22 ........ 39 ........ 11 ....... 6 ........ 5 ........ 34-22
3. LKS Ostrów ................................... 22 ........ 38 ........ 11 ....... 5 ........ 6 ........ 47-30
4. Sokół Krzywa ............................. 22 ........ 33 ........ 10 ...... 3 ........ 9 ........ 39-32
5. Strażak Lubzina .............................. 22 ........ 31 ........ 9 ....... 4 ........ 9 ........ 40-35
6. Plon Klęczany ............................. 22 ........ 30 ........ 9 ....... 3 ....... 10 ....... 47-44
7. Strzelec Frysztak ........................... 22 ........ 30 ........ 8 ....... 6 ........ 8 ........ 29-30
8. Płomień Zagorzyce .................... 22 ........ 29 ........ 7 ....... 8 ........ 7 ........ 36-35
9. LKS Łopuchowa .............................. 22 ........ 28 ........ 7 ....... 7 ........ 8 ........ 44-40
10. Huragan Przedbórz ......................... 22 ........ 26 ........ 8 ....... 2 ....... 12 ....... 23-37
11. Victoria Ocieka ............................... 22 ........ 21 ........ 5 ....... 6 ....... 11 ....... 18-42
12. Borkovia Borek Wlk. ................. 22 ........ 14 ........ 3 ....... 5 ....... 14 ....... 31-70

Kolejka 20 – 1 czerwca
Progres – Strzelec Frysztak 2:0
Huragan Przedbórz – Plon Klęczany 0:5
Płomień – Sokół 5:2
Borkovia – Kaskada 2:5
Kolejka 21 – 8 czerwca
Victoria Ocieka – Progres 0:4
Strażak – Borkovia 12:2
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LKS Łopuchowa – Płomień 1:1
Sokół – Huragan 0:1
Plon – Strzelec 2:1
Kolejka 22 – 15 czerwca
Progres – Plon 2:0
Strzelec – Sokół 1:4
Płomień – Kaskada Kamionka 2:2
Borkovia – Victoria Ocieka 1:3

Klasa B (Dębica)

Kolejka 20 – 1 czerwca
Korona – Paszczyniak 0:2
Kolejka 18 – 18 maja
Gród – Baszta Zawada 3:3
Korona Góra Rop. – Czekaj Ropczyce 2:0 Piast – Inter 0:1
Gród Będziemyśl – MULKS Pustynia 9:2 Kolejka 21 – 8 czerwca
Piast Wolica Piaskowa – LZS Mała 1:6 Piast – Korona 0:2
Kolejka 19 – 25 maja
Inter – Gród 5:1
Inter Gnojnica – Korona 2:0
Kolejka 22 – 15 czerwca
Baszta Zawada – Piast 7:3
Korona – LKS Stasiówka 0:3
LZS Mała – Gród 3:2
Gród – Piast 3:1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Inter Gnojnica ................................ 22 ........ 51 ....... 16 ...... 3 ........ 3 ........ 80-23
Paszczyniak Paszczyna .................. 22 ........ 51 ....... 16 ...... 3 ........ 3 ........ 51-18
LKS Stasiówka .............................. 22 ........ 50 ....... 15 ...... 5 ........ 2 ........ 67-20
LZS Mała ...................................... 22 ........ 49 ....... 15 ...... 4 ........ 3 ........ 65-39
Olimpia Nockowa .......................... 22 ........ 34 ........ 9 ....... 7 ........ 6 ........ 47-37
Gród Będziemyśl ....................... 22 ........ 32 ........ 10 ...... 2 ....... 10 ....... 43-46
Korona Góra Ropcz. ................... 22 ........ 28 ........ 9 ....... 1 ....... 12 ....... 39-45
Czekaj Ropczyce ............................ 22 ........ 22 ........ 6 ....... 4 ....... 12 ....... 39-48
Baszta Zawada ............................. 22 ........ 18 ........ 5 ....... 3 ....... 14 ....... 48-87
Piast Wolica Piaskowa ............ 22 ........ 16 ........ 4 ....... 4 ....... 14 ....... 32-54
Olchovia Olchowa .......................... 22 ........ 13 ........ 3 ....... 4 ....... 15 ....... 33-80
MULKS Pustynia ........................... 22 ........ 11 ........ 3 ....... 2 ....... 17 ....... 17-64
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NASZE KLIMATY

Boże Ciało, oktob
oktoby, wianki

Szum chor¹gwi gór¹ leci,
Bij¹ bêbny, dzwonki dzwoni¹,
Sypi¹ kwiaty ma³e dzieci,
Czyste kwiaty, czysta d³oni¹.
Szum chor¹gwi wzd³u¿ polata,
Echa pieœni w dal siê szerz¹,
P³yn¹ z wieœci¹ na kraj œwiata,
¯e kochaj¹, ¿e tu wierz¹.
(Artur Oppman,
„Bo¿e Cia³o r.1685”, fr.)
W drugi czwartek po Zielonych Œwi¹tkach obchodzimy
uroczystoœæ ku czci Najœwiêtszego Sakramentu, zwan¹ Bo¿ym
Cia³em. Kolejne dni tutejsi mieszkañcy nazywali kiedyœ oktobami.
Œwiêto ustanowiono w XIII w. na
pami¹tkê objawienia zakonnicy
Julianny z Cornillon, której ukaza³a siê hostia z kroplami krwi.
W naszym kraju obchody Bo¿ego Cia³a wprowadzi³ w Diecezji
Krakowskiej w 1320 r. biskup
Nanker. W wieku nastêpnym do³¹czono doñ procesjê do czterech o³tarzy usytuowanych poza
koœcio³em, zazwyczaj przed przystrojonymi domami. W uroczystoœciach uczestniczyli duchowni oraz ludzie wszystkich stanów;
w czasach dawniejszych – królowie z dworzanami. Procesjom
towarzyszy³y œpiewy, g³oœne modlitwy, dŸwiêki dzwonów
i dzwonków. Od XV do XVIII w.
uœwietniano je inscenizacjami
o treœciach religijnych: ¿ywymi
obrazami, alegoriami b¹dŸ
przedstawieniami np. o s¹dzie
ostatecznym, o ostatniej wieczerzy, o ¿yciu œwiêtych. Sceny odgrywali uczniowie miejskich
szkó³, ¿acy i m³odzi zakonnicy.
Widowiska takie cieszy³y siê
ogromnym zainteresowaniem,
ale z czasem zosta³y zaniechane,
bowiem zbytnio odwraca³y uwagê od œwiêtych obrzêdów. Na
uroczystoœci Bo¿ego Cia³a „ci¹gnêli” ludzie z najdalszych okolic: pieszo, konno, ró¿nymi pojazdami. Procesjê cechowa³a
zawsze wyj¹tkowa malowniczoœæ, wspó³graj¹ca z bogactwem bujnej o tej porze roœlinnoœci. Nad g³owami uczestników
procesji powiewa³y chor¹gwie
i wznosi³y siê przystrojone kwiatami feretrony. Nios¹ce je osoby przywdziewa³y na te okolicznoœæ najlepsze, odœwiêtne stroje. Gdy kraj nasz znajdowa³ siê
pod zaborami, procesjom nada-
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wano aspekt patriotyczny. W poczuciu dumy narodowej niesiono proporce i emblematy z polskimi god³ami. Wznosz¹c szable
nad g³ow¹ podczas czytania
Ewangelii, polski szlachcic wyra¿a³ przed Bogiem gotowoœæ
obrony wiary i to¿samoœci narodowej. W przededniu tego œwiêta ma³e dziewczynki zbiera³y do
koszyczków p³atki kwiatów, aby
w czasie procesji rzucaæ je na
drogi, którymi pod¹¿ali wierni.
Obowi¹zkowo na g³owach mia³y wianki, wystroi³y siê w bia³e
sukienki lub w ludowe stroje.
Odwiecznym zwyczajem jest œwiêcenie niewielkich wianków. Ka¿dy z nich uwity by³ z innej roœliny: miêty, rumianku, macierzanki, melisy, z³ocieni, b³awatków,
chabrów ³¹kowych, dzikiej ró¿y,
dzikiego bzu, rozchodnika, kopytnika, jaskó³czego ziela, kudronu czyli bluszczyka oraz innych zió³. Dzisiaj nawet trudno
by by³o odtworzyæ krasê dawnych wianków, poniewa¿ wiele
z tych roœlin wyginê³o m.in. wskutek stosowania œrodków ochrony roœlin lub okresowych zmian
klimatycznych. Zwyczajowo wiciem wianków zajmowa³y siê niewiasty i dzieci. Po zakoñczeniu
pracy zwi¹zywa³y je ³ykiem z lipy,
tasiemkami lub liœæmi tataraku.
Baczy³y, by „w pêku” znajdowa³a siê nieparzysta ich liczba. Niekiedy przytwierdzano do nich

karteczkê z cytatami zaczerpniêtymi z Ewangelii. Po poœwiêceniu kartki te zakopywano w czterech rogach pól, by spe³nia³y
funkcje ochronne wobec roœlin
uprawnych. Ongiœ poœwiêcone
wianki pozostawiano na pewien
czas w koœcio³ach w pobli¿u o³tarzy. Wierzono, i¿ w ten sposób
nabior¹ mocy ochronnych. Po
powrocie do domów kobiety
zawiesza³y je przy futrynach
drzwi i okien ró¿nych budynków
znajduj¹cych siê w obejœciach
gospodarskich. Wierzy³y w ich
lecznicze w³aœciwoœci, ka¿dej
z roœlin przypisuj¹c odmienne
dzia³anie. Wianki mia³y te¿ chroniæ budynki przed uderzeniem
pioruna. W czasie burz np. spalano ziele rozchodnika, aby…
chmury siê rozchodzi³y. Przechowywano je zatem pieczo³owicie przez ca³y rok. Z ich pomoc¹ odczyniano te¿ uroki rzucane na dzie¿ê, jeœli do tej pory
chleb siê nie udawa³. Z dobrodziejstw wianków korzysta³o
równie¿ byd³o po raz pierwszy
wypêdzane na pastwisko. Okadzone dymem ze spalonych zió³
mog³o stawiæ czo³a wszelkim
z³ym oczom. Odt¹d nie mia³y do
niego przystêpu czarownice,
które o tej porze tylko czeka³y,
by odebraæ krowom zdrowie i
mleko. W mniemaniu ludu mo¿na je by³o rozpoznaæ w czasie
procesji Bo¿ego Cia³a. Zwykle

wtedy nie wytrzyma³y trudów
marszu. Wypatrywa³ je równie¿
duchowny, spogl¹daj¹c na t³um
poprzez monstrancjê z hosti¹.
Do dziœ zachowa³ siê zwyczaj
od³amywania ga³¹zek brzóz zdobi¹cych o³tarze. Brzezinie przypisywano podobne w³aœciwoœci
jak i wiankom, umieszczaj¹c je
na œcianach domostw. Jeszcze
oko³o 30 lat wstecz nasi przodkowie wi¹zali z takich ga³¹zek
ma³e krzy¿yki. PóŸniej rozstawiali
je na poszczególnych „stajonkach” wierz¹c, i¿ przysz³ym plonom nic ju¿ nie zagrozi. Ludowi
meteorolodzy œledzili stan pogody w œwiêto Bo¿ego Cia³a w oktoby. Wynikiem tych¿e obserwacji
s¹ przys³owia, które od wieków
u³atwia³y ludziom planowanie
prac w polu i w ogrodzie. Owe
swoiste „kalendaria” chroni³y
przed nieprzemyœlanymi decyzjami, mog¹cymi unicestwiæ dotychczasowy wysi³ek. Przys³owia
i porzekad³a czêstokroæ powi¹zane by³y ze œwiêtami religijnymi. Wed³ug nich zazwyczaj ustalano rytmikê ¿ycia rolniczego,
ziemiañskiego w dawnych czasach. Jaka pogoda w Bo¿e Cia³o,
takich dni potem niema³o, W oktody
deszcze bywaj¹ i sianu przeszkadzaj¹, Gdy w Bo¿e Cia³o deszcz, to
w pierwsze ¿niwa te¿. Bo¿e Cia³o
z burzami, dobre zbiory przed nami.
Tekst i ilustracja „Wyjazd
do kościoła” – Maria Wilczok
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