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Dożynki gminne 2016

V Święto Chleba 
w Górze Ropczyckiej
Święto Pieroga w Będziemyślu
Lechia z Pucharem Burmistrza



Gminne Dożynki 2016
Doroczne, wspólne dziękowanie za plony odbyło się 21 sierpnia br. w Sędziszowie Małopolskim. Na zaproszenie burmistrza przyjechali 

rolnicy z całej gminy z przygotowanymi pięknymi wieńcami dożynkowymi. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się barwnym korowodem 
wszystkich grup, który przejechał ulicami miasta do kościoła farnego, gdzie odprawiona została Msza Św. Natomiast na stadionie Lechii 

burmistrz Bogusław Kmieć przywitał mieszkańców, a zaproszonym gościom wręczył dożynkowe bochny chleba. Na scenie prezentowały się 
grupy dożynkowe ze wszystkich sołectw gminy. Niespodzianką burmistrza były nagrody dla wsi, w których w 2015 roku urodziło się najwię-

cej dzieci. W przeliczeniu na jednego mieszkańca najwięcej dzieci urodziło się w Szkodnej, która otrzymała pamiątkowy dyplom „Mistrza 
Demografii Gminy Sędziszów Małopolski 2016” oraz bon pieniężny w wysokości 1000 zł do wykorzystania przez sołectwo. Drugie miejsce 
i nagrodę 300 zł otrzymała Wolica Ługowa, a trzecie i 200 zł Kawęczyn Sędziszowski. Żartobliwą nagrodę w postaci lubczyku otrzymał 

Boreczek, w którym nie urodziło się ani jedno dziecko. Burmistrz wręczył również nagrodę Leszkowi Bezarze, który od 25 lat powozi zaprzę-
giem konnym na Dożynkach Gminnych. Pan Leszek dostał nagrodę pieniężną, dyplom oraz bat. Poza dmuchańcami dla dzieci, atrakcją były 
pokazy psich zaprzęgów przygotowane przez Monikę i Łukasza Ptasiów, którzy od kilkunastu miesięcy mieszkają w Zagorzycach. Właściciele 

opowiadali o swoich podopiecznych oraz zawodach, zaprezentowali również możliwości psów, przejeżdżając kilka razy wokół stadionu.  
Na zakończenie wieczoru zagrała kapela folkowa Styrta.
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Radio Biwak nadawało z Sędziszowa
sierpnia br. z sędziszowskiego Ryn-
ku nadawało Radio Biwak, letnia 

audycja Radia Rzeszów. Od godz. 9 do 12 
dziennikarki Bernadeta Szczypta i Justyna 
Piekło rozmawiały z zaproszonymi gośćmi, 
którzy na co dzień związani są naszym mia-
stem i gminą. Na początek Marek Flis przy-
bliżył krótką historię Sędziszowa, począt-
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kach miasta i jego rozwoju na przestrzeni 
wieków. Słuchacze Radia Biwak mogli też 
dowiedzieć się, jakie atrakcje turystyczne 
czekają na nich w naszej okolicy. Gośćmi 
byli również sportowcy z naszej gminy, 
którzy osiągają sukcesy na arenie między-
narodowej: sztangiści Magda Pasko i Darek 
Januś, oraz Paweł Pieprzak, zawodnik sumo 
pochodzący ze Szkodnej. O sukcesach siat-
karek sędziszowskiej Marby opowiadała 
Magdalena Mokrzycka, a o piłkarskich 
zmaganiach opowiadał Paweł Idzik. Go-
ściem była też m.in. grupa Łagodna Pianka, 
a także pani Irena Drozd, która opowiadała 
o tym, jak jej mąż fotografował Sędziszów.
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tolica Apostolska zgodziła się, aby 
Matka Boska została patronką  

Sędziszowa. Uroczystość ogłoszenia 
Matki Bożej patronką miasta odbędzie 
się 4 września br. na rynku sędziszow-
skim. 

Na najstarszej pieczęci miejskiej Sę-
dziszowa Małopolskiego, pochodzącej 
z przełomu XV i XVI wieku, znajduje 
się wizerunek półpostaci Najświętszej 
Maryi Panny z Dzieciątkiem Jezus, po-
niżej których widnieje znak rodowy ów-
czesnych właścicieli miasta Odrowążów. 
Najświętsza Maryja Panna na pieczęci 
Sędziszowa nawiązuje do wezwania ko-
ścioła parafialnego. Nosił on wezwanie 
Najświętszej Maryi Panny i św. Stanisła-
wa. Według dawnej tradycji stał on na 
północ od miasta, w pobliżu dzisiejszego 
placu targowego. Kościół był drewniany, 
jak dowiadujemy się ze sprawozdania 
z wizytacji biskupiej przeprowadzonej  
w 1565 roku. 

Miejscowe przekazy mówią, że ko-
ściół drewniany został zniszczony wsku-
tek najazdu Szwedów bądź Siedmio-
grodzian  w latach 50. XVII wieku. W 
rzeczywistości kościół ten służył nadal 
wiernym, o czym świadczą liczne zapisy 
na jego rzecz. Dopiero w latach 1694-

Jak Matka Boska została patronką  
Sędziszowa Małopolskiego 

Wystawa plenerowa „Dawny Sędziszów Małopolski”

1699, kiedy właścicielem Sędziszowa był 
Feliks Potocki, wybudowano nowy ist-
niejący do dnia dzisiejszego, murowany 
kościół w stylu późnobarokowym. 

Źródła historyczne podają, że przed 
obecną figurą Matki Boskiej był czczony 
łaskami słynący cudowny obraz z jej wi-
zerunkiem. Nie dotrwał on do naszych 
czasów i nie wiadomo, co się z nim sta-
ło. Ten kult był kontynuowany w figurze 
Matki Boskiej, pochodzącej z XVIII wie-
ku. Nieznany jest artysta, który wykonał 
tę figurę. 

Na początku tego roku została przy-
gotowana gablota, mieszcząca się na 
prawej ścianie prezbiterium, w której 
umieszczono wota. Wota te były zdepo-
nowane w archiwum plebani, a wcze-
śniej znajdowały się przy figurze Matki 
Boskiej w ołtarzu głównym. Skoro więc 
wota te były tam umieszczone, świadczy 
to o stałym kulcie Matki Boskiej. 

Obecnie wiele miast ma swojego 
patrona. Stąd też pomysł, aby patronką 
Sędziszowa stała się Matka Boska. Stara-
nia o to rozpoczęły się rok temu. Zebra-
no 2 tysiące podpisów. Następnie Rada 
Miejska w Sędziszowie podjęła uchwałę 
o ustanowieniu patronką Sędziszowa 
Małopolskiego Matki Boskiej. Potem 

proboszczowie sędziszowskich parafii 
w imieniu mieszkańców i władz miasta 
zwrócili się z prośbą do biskupa diece-
zjalnego Jana Wątroby, aby wystąpił w tej 
sprawie do Stolicy Apostolskiej. Zgoda 
ze Stolicy Apostolskiej przyszła na po-
czątku lipca tego roku. 

Andrzej Ogorzałek
(BP w Sędziszowie Młp.)

S

Na sędziszowskich plantach pojawiła się 
wystawa plenerowa przedstawiająca 

miasto sprzed lat. To zapowiedź wystawy 
starych zdjęć z Sędziszowa Młp., którą bę-
dzie można oglądać w podziemiach.
Kilkanaście starych zdjęć prezentowanych 
jest na czterech zewnętrznych ściankach eks-
pozycyjnych, które stanęły przed Ratuszem. 
Zdjęcia przedstawiają Sędziszów Małopol-
ski sprzed lat. Jest Ratusz z różnych dekad 
XX wieku, różne ujęcia Rynku, zabudowa 
północnej strony Rynku w trakcie realiza-
cji. Zdjęcia przedstawiają też kościół farny i 
klasztor oo. Kapucynów, główne ulice mia-
sta, Dom Kultury w trakcie budowy, a także 
szkoły sędziszowskie. Są też fotografie, które 
dokumentują wydarzenia w mieście, np. od-
pust w klasztorze. 
Wystawy na ścian ekspozycyjnych będą zmie-
niane co jakiś czas, by pokazać mieszkańcom 
i gościom odwiedzającym nasze miasto, jak 
Sędziszów wyglądał dawniej i jak bardzo się 
zmienił. Jest to przedsmak planowanej więk-
szej wystawy w podziemiach Ratusza. 
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radycyjnie 15 sierpnia w święto 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 

Panny, powszechnie zwanym świętem 
Matki Boskiej Zielnej, rolnicy podczas 
dziękczynnych Mszy Świętych dziękują 
za plony i święcą wieńce dożynkowe. 
Wspólnie z rolnikami naszej gminy  
za tegoroczne plony dziękował bur-
mistrz Sędziszowa Małopolskiego 
Bogusław Kmieć. 

Burmistrz uczestniczył w uroczy-
stej Mszy Św. w Czarnej Sędziszow-
skiej, następnie w przywitaniu wień-
ca dożynkowego w Domu Ludowym  
w Krzywej. Natomiast wieczorem w uro-
czystościach dożynkowych w Szkodnej.

Dziękowali za plony
T
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200 osób na IV Rodzinnym 
Rajdzie Rowerowym

niedzielę 7 sierpnia br., odbył się IV 
Rodzinny Rajd Rowerowy Szlakami 

Gminy Sędziszów Młp. Przy sprzyjającej 
aurze 25-kilometrową trasę z Sędziszowa 
Młp. do Cierpisza i z powrotem pokonała 
rekordowa liczba 200 uczestników, w tym 
85 dzieci.

Rajd rowerowy zorganizowany został już 
po raz czwarty, z roku na rok cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem. Uczestnicy 
w  15-osobowych kolumnach pokonali trasę 

W z placu targowego w Sędziszowie Młp. przez 
Wolicę Piaskową, Boreczek, Czarną Sędzi-
szowską aż do Cierpisza, na teren byłej szkoły 
podstawowej, a  obecnie Domu Ludowego. 
Na miejscu na rowerzystów czekały smażone 
kiełbaski, zimne i ciepłe napoje, słodycze oraz 
swojskie jadło – smalec, chleb, ogórki przy-
gotowane przez miejscowych strażaków.

Dzieciom, które stanowiły niemal po-
łowę uczestników rajdu, wręczono dyplo-
my uczestnictwa oraz zapewniono atrakcje 

w postaci malowania tatuaży, konkursu pla-
stycznego i pamiątkowego balonika. Uczest-
nicy rajdu mieli również okazję oglądać 
możliwości jednostki OSP Cierpisz, zapre-
zentowano wóz bojowy, szybkie natarcie oraz 
strój do wyłapywania szerszeni. Po ponad 
dwugodzinnym pobycie w Cierpiszu cykliści 
wyruszyli w drogę powrotną. Tym razem trasa 
wiodła przez Rudę i zakończyła się na placu 
targowym w Sędziszowie Młp.
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25. Rajd Rzeszowski w Zagorzycach
o raz kolejny jeden z odcinków 
Rajdu Rzeszowskiego najlepsi kie-

rowcy jechali w Zagorzycach. W tym 
roku było to tym ważniejsze wydarze-
nie, że rajd odbywający się w dniach 
4-6 sierpnia br. był siódmą rundą Raj-
dowych Mistrzostw Europy. Na drogach 
Podkarpacia bezkonkurencyjny okazała 
się załoga Kajetan Kajetanowicz i Jerzy 
Baran. Na mecie rajdu na rzeszowskim 
rynku nagrody zwycięzcom wręczał 
m.in. burmistrz Sędziszowa Małopol-
skiego Bogusław Kmieć. 

P Odcinek w Zagorzycach zaplanowany 
był na sobotę, a kierowcy jechali go dwu-
krotnie. Oba OS-y wygrała załoga Kajeta-
nowicz/Baran.

Wyniki 25. Rajdu Rzeszowskiego

1. Kajetanowicz/Baran (Polska, Ford Fiesta R5) 
2. Bouffier/Panseri (Francja, Citroen DS3 R5) 
3. Grzyb/Hundla (Polska, Ford Fiesta R5)

Klasyfikacja generalna FIA ERC po 
siedmiu rundach:

1. Kajetan Kajetanowicz (Polska) 160 pkt., 
2. Aleksiej Łukjaniuk (Rosja) 84, 
3. Ralfs Sirmacis (Łotwa) 79, 
4. Craig Breen (Irlandia) 38, 
5. Freddy Loix (Belgia 38, 
6. Raul Jeets (Estonia) 38, 
7. Jarosław Kołtun (Polska), 
8. Ricardo Moura (Portugalia) 37, 
9. Bryan Bouffier (Francja) 37, 
10. Wojciech Chuchała (Polska) 34.

Fot. Stanisław Siwiec
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Stypendia dla najzdolniejszych

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Stadion sportowy w Będziemyślu

uzdolnionych uczniów ze szkół -
podstawowych i gimnazjów na-

szej gminy odebrało 24 sierpnia br. z rąk 
burmistrza Sędziszowa Małopolskiego 
Bogusława Kmiecia, zastępcy Wiesława 
Wojdona, przewodniczącego Rady Miej-
skiej Jerzego Kiebały oraz Marcina Lacha, 
radnego i przewodniczącego komisji roz-
patrującej wnioski stypendialne. Gratula-
cje wyróżnionym składał senator Zdzisław 
Pupa. Przyznawane po raz pierwszy sty-
pendia uczniowie otrzymali za osiągnięcia 
w nauce oraz za sukcesy sportowe, na kon-
kursach, przeglądach i festiwalach.

Gminny Program Wspierania  Edukacji 
uzdolnionych dzieci i młodzieży powołany 
został po uchwaleniu we wrześniu 2015r. 
uchwały w tej sprawie. W ramach programu 
uczniowie mogą otrzymać nawet 1000 zł sty-
pendium. Są one za wybitne wyniki w nauce, 
wybitne osiągnięcia w dziedzinie naukowej, 
sportowej i artystycznej, oraz za osiągnię-
cia promujące gminę. Stypendia za wyniki  
w nauce przyznawane będzie uczniom, któ-

rząd Miejski w Sędziszowie Małopol -
skim informuje, że w dniach od 29 

sierpnia 2016 r. do 19 września 2016r. na 
terenie miasta i gminy Sędziszów Mało-
polski przeprowadzana będzie inwenta-
ryzacja wyrobów zawierających azbest 
(eternit). Inwentaryzację prowadzić bę-
dzie Zakład Analiz Środowiskowych Eko-
-precyzja z siedzibą w Ustroń 43-450,  
ul. Sikorskiego 10. Osoby przeprowadzają-
ce tę akcję wyposażone będą w upoważnie-
nie podpisane przez Burmistrza Sędziszo-

sierpnia br. nastąpił odbiór tech -
niczny i przekazanie nowego obiek-

tu sportowego w Będziemyślu. Budowa 
rozpoczęła się w 2013 r. i kosztowała blisko 
2 mln, z czego część tej kwoty pochodziła 

44

U
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rzy osiągnęli średnią minimum 5,5 i otrzy-
mali wzorową ocenę z zachowania. Wnioski 
o stypendium dla uzdolnionych uczniów,  

w porozumieniu z rodzicami lub opiekuna-
mi prawnymi, składali dyrektorzy szkół. 

wa Małopolskiego.  
Podczas inwentaryzacji pracownicy fir-

my Eko-precyzja sporządzać będą ankietę, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami pra-
wa. Zwracamy się z prośba do mieszkańców 
o pomoc pracownikom ww. firmy podczas 
wykonywanych prac w zakresie udzielania 
informacji.  

Istnieje możliwość podania informacji 
na temat lokalizacji wyrobów azbestowych 
poprzez formularz na stronie internetowej 
www.eko-precyzja.eu/azbest

Zarządcy obiektów, w których występują 
ukryte formy azbestu prosimy o zgłoszenie 
tego faktu w Urzędzie Miejskim w Sędziszo-
wie Młp. lub bezpośrednio do firmy Eko-
-precyzja, e-mail: biuro@eko-precyzja.eu

Przeprowadzana inwentaryzacja pozwo-
li pozyskać środki zewnętrzne na usuwanie 
i utylizację wyrobów zawierających azbest 
z terenu miasta i gminy Sędziszów Mało-
polski. Osoby, które nie będą ujęte w spisie, 
mogą zostać pozbawione szansy na uzyska-
nie dofinansowania. 

w budżetu gminy. W kompleksie są tra-
wiaste boiska do piłki nożnej i siatkowej, 
szatnia, trybuny na 250 miejsc, parking  
i chodniki. W przyszłości ma powstać jesz-
cze plac zabaw. Na razie nie będzie moż-

na jeszcze korzystać z murawy, ponieważ 
trawa musi się właściwe ukorzenić. Ale już  
w wiosennych rozgrywkach piłkarze Gro-
du Będziemyśl będą grali na nowym boisku. 
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Barć i pasieka 
NASZE KLIMATY

„Święty Wawrzyniec przydaje chłodu,
 po raz ostatni podbiera miodu.”
(10 VIII)

ytowane ludowe przysłowie kieruje 
uwagę na kwestię naszego bartnictwa 

i pasiecznictwa. Przypomina pszczelarzom 
o miodowych żniwach oraz o przygotowa-
niu pszczół do zimowli. Od wieków nasz 
kraj cieszy się mianem mlekiem i miodem 
płynącego. Zanim powstało państwo polskie, 
ludzie interesowali się tymi niepokaźnymi, 
pracowitymi owadami. Zabierali im smako-
wity, leczniczy miód i wosk. 

Zachowane rysunki skalne dowodzą, że 
już w epoce starszego paleolitu podbierali 
go dzikim pszczołom. Po wykryciu gniazd 
ukrytych w dziuplach drzew poszukiwacze 
wypłaszali owady ogniem i dymem. Następ-
nie wycinali plastry i wyciskali z nich słodycz. 
Dla ułatwienia sobie pracy człowiek sam 
zaczął wydrążać sztuczne otwory, czyli wy-
działywać drzewa nazywane dzianymi lub 
bartnymi. Wybierano zwykle ponad stuletnie 
sosny, jodły, dęby. Wyraz barć, oznaczają-
cy dziuplę z pszczołami, znajdujemy w do-
kumentach z 1261r. Pochodzi on od nazwy 
narzędzia barta – była to szeroka siekierka 
służąca do wycinania otworu. Bartnik po-
sługiwał się też długim dłutkiem zwanym 
pieśnią. Barć, czyli dziań, znajdowała się więc 
wysoko nad ziemią. Zasłaniano ją zatworem 
zaleszczanym dodatkowo cierniami, aby 
przez pozostawione oko mogły przedosta-
wać się tylko pszczoły. Żeby tam się wspiąć, 
bartnik zarzucał na pień pętle utworzone  
z leziwa, czyli grubego sznura. Do niżej po-
łożonej barci docierał przy pomocy drabiny 
lub ostrwi sporządzonych z młodych świer-
ków. Podczas podbierania miodu zazwyczaj 
nie używał osłon. Pomagał sobie dymem 
oraz pędami melisy i kocimiętki. Plastry z 
miodem wkładał do kosza. Później zawieszał 
je nad cebrami, aby zdobycz do nich kapała. 
Innym sposobem było wygniatanie jej przy 
pomocy drewnianej maczugi. Wszelkie prace 
przy barciach nazywano łazbieniem. 

Bartnicy cieszyli się szacunkiem i uzna-
niem. Wywodzili się z różnych klas społecz-
nych, tylko starosta bartny był szlachcicem. 
Co roku składali daniny z miodu i wosku 
na ręce właścicieli borów. W średniowie-
czu bartnictwo było już szeroko rozwinięte, 
a miód wywożono do wielu  krajów Europy. 
Obowiązywało surowe prawo bartne, np. zło-
dzieja pszczół karano śmiercią przez powie-
szenie. Bartnicy tworzyli własne bractwa, 
posługiwali się nawet odrębnymi znakami. 
W średniowieczu zaczęło się już rozwijać 
pasiecznictwo. Na skutek karczowania lasów 

C

malała ilość starych drzew 
bartnych, a prace przy ob-
słudze barci były mozolne, 
wymagające niebezpiecznych 
wspinaczek. Ścięte pnie z bar-
ciami zadaszano i ustawiano 
je na drewnianych pomostach 
bądź niskich rosochach drzew. 
Tak powstawały pierwsze pa-
sieki. Wyraz ten pochodzi od 
„wysiec las”. Przez pewien czas 
pasiekę nazywano też pszczel-
nikiem. Pierwotnie znajdo-
wały się w niej ule pniowe, 
kłodowe: stojaki i leżaki. Do tej 
pory starsi pszczelarze rodzi-
nę pszczelą nazywają pniem, 
niezależnie od rodzaju ula. 

Gospodarka miodna nie-
co się poprawiła, chociaż w 
dalszym ciągu w tych nieroz-
bieralnych ulach trudno było 
odnawiać gniazda, prowadzić 
prace porządkowe, dokony-
wać miodobrania. W czasie 
surowych zim ule umieszcza-
no w stebnikach – budynkach 
częściowo zagłębianych w zie-
mi. Właściciele mniejszych 
pasiek po prostu dokładnie 
ocieplali ule, używając mchu, liści, słomy. 
Bezustannie jednak  doskonalili hodowlę 
pszczół. W osiemnastym wieku np. do uli 
dołączono magazyny boczne, zaopatrzono je 
w snozy podtrzymujące plastry. Pojawiły się 
słomiane kószki oraz pierwsze ule ramowe 
tzw. książkowe. W następnym stuleciu weszły 
w użycie rozbieralne z wygodnym dostępem 
do gniazd, co ułatwiło gospodarkę pasiecz-
ną. Dostosowano je do określonych warun-
ków klimatycznych np. na tutejszym terenie 
do niedawna popularne były słowiany, w 
których pszczoły bezpiecznie przetrwały 
niejedną srogą zimę. W XIX wieku wynale-
ziono prasę do wyrobu węzy oraz miodarkę 
usprawniającą oddzielanie miodu od pla-
strów. W owym stuleciu gospodarka pasiecz-
na zdecydowanie dominuje już nad bartniczą 
– barcie w szczątkowej formie przetrwały do 
drugiej wojny światowej. Natomiast przed 
każdym niemal dworem, plebanią, później 
przed chatami włościańskimi można było 
zobaczyć szeregi różnego rodzaju uli nie-
rozbieralnych i rozbieralnych. W porówna-
niu z innymi gatunkami zwierząt hodowla 
pszczół należy do najtrudniejszych. Wymaga 
ogromniej wiedzy, doświadczenia, wyczucia, 
pewnej dozy szczęścia i przede wszystkim 
pasji, bez której trudno sobie wyobrazić za-
jęcia przy tak wymagających owadach. Przez 
wieki cieszyły się one wyjątkową estymą i 
szacunkiem. Mawiano, że pszczoła umiera, 
a nie pada lub zdycha. Nazywano ją wysłan-
niczką Nieba, świętym zwierzątkiem, Bożym 
ptaszkiem. Jej zabicie traktowano jako grzech 
śmiertelny, zaś kradzież ula jako święto-
kradztwo. W celach ochronnych na pszcze-
lich domkach umieszczano znaki krzyża i od 
czasu do czasu kropiono święconą wodą. 

W Boże Narodzenie i Wielkanoc pszczela-
rze pukali w ule, informując ich mieszkanki  
o tych ważnych Wydarzeniach. Zdolni, lu-
dowi rzeźbiarze tworzyli ule figuralne z po-
staciami Świętych. Wyginięcie rodzin pszcze-
lich uznawano za niepomyślną prognozę 
dla rodzin ludzkich. Ceniono pracowitość 
pszczół, która stała się wręcz przysłowiowa. 
Wiedzę o nich przekazywano tradycją ustną, 
a także programowo w szkołach i na kursach 
(od XVIII wieku).

Od początku XIX stulecia zaczęły się 
ukazywać fachowe czasopisma o tematyce 
pszczelarskiej. Od starożytności natomiast 
pszczoły i miód stały się częstym motywem 
w dziełach literackich i różnych gałęziach 
sztuki. Przed drugą wojną światową między-
narodowe uznanie zyskał polski film zreali-
zowany przez Stanisława Sekutowicza: „Bart-
nictwo Puszczy Grodzieńskiej”. Niezwykle 
pożyteczne pszczoły na stałe wrosły w polską 
kulturę narodową. Z naszej strony zasługują 
na szacunek i uznanie. Każdy z nas winien 
postarać się, by nie zabrakło im pożytków. 
Należy unikać tworzenia obszarów zielo-
nych pustyń, jakimi są wielokrotnie w ciągu 
roku strzyżone trawniki. Poza materialnymi 
korzyściami należy też mieć na względzie 
nieocenioną rolę tych owadów w zapylaniu 
roślin – źródła żywności dla ludzkich istot.

Tekst i ilustracje: Maria Wilczok.
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Wakacje w Bibliotece Publicznej
lipca br. rozpoczęliśmy cykl zajęć wa-
kacyjnych. Plan pracy ogłoszony 

przez Bibliotekę Publiczną w Sędziszo-
wie Małopolskim spotkał się z zaintere-
sowaniem wielu dzieci w wieku 6,5 do 12 
lat. Podczas pierwszych zajęć ogłosili-
śmy konkurs plastyczny pt. „Moje waka-
cje”. Praca konkursowa miała przedsta-
wiać miejsca, sceny bądź wydarzenia z 
tegorocznych wakacji. Konkurs rozstrzy-
gnięty zostanie na zakończenie wakacji.

Wszystkie dzieci do tego czasu przeży-
ją już wakacyjne przygody oraz odwiedzą 
ciekawe miejsca, które zechcą namalować. 
Technika wykonania prac jest dowolna, 
więc każdy może w ulubiony przez siebie 
sposób wyrazić swoje wspomnienia. Naj-
ważniejsze aby prace były barwne. Tego 
dnia dzieci wykonywały pudełka na skar-
by z wakacji. Dzieci postanowiły swoje 
pudełka całkowicie pomalować farbkami 
a następnie ozdobić stempelkami: kotwic, 
rybek i koników morskich. Była leśna 
droga zmierzająca wprost do Słońca, leśne 
kwiaty a także szmaragdy i szlachetne ka-
mienie jakby z wyspy skarbów.

Kolejne zajęcia odbyły się na świeżym 
powietrzu i rozpoczęły się od wysłuchania 
fragmentu piosenki pt. „Dobre zwyczaje”, 
do której słowa napisał Cz. Janczarski. Za-
stanawialiśmy się wspólnie z dziećmi „Ja-
kie tu kupić okulary, by dostrzec własne 
przywary?” Z wydrukowanych dobrych i 
złych zasad postępowania wspólnie wyko-
naliśmy plakat. W trakcie pracy zastana-
wialiśmy się jak należy zachowywać się w 
środkach komunikacji miejskiej, jak na-
leży zachowywać się będąc gościem albo 
gospodarzem na przyjęciu, jak odnosić się 
do innych oraz wspólnie ustaliliśmy złote 
zasady zachowania się w tych sytuacjach.

Dzieci wysłuchały wiersza pt. „Babcia” 
Cz. Janczarskiego, „Kwoka” J. Brzechwy i 
innych. Było rozwiązywanie testu spraw-
dzającego czy wiemy jak należy się za-
chowywać w różnych sytuacjach oraz trzy 
zdania, które należało dokończyć. Wyło-
niliśmy trzy drużyny, które z rozsypanek 
słownych musiały jak najszybciej ułożyć 
zdania z testu.

Następne zajęcia pt. „Tu mieszkam, 
Sędziszów Małopolski i okolice” miały na 
celu rozbudzenie zainteresowań miastem, 
w którym mieszkamy oraz kształtowanie 
poczucia własnej tożsamości regional-
nej. Po przywitaniu dzieci i przedstawie-
niu celu spotkania pokazaliśmy dzieciom 
planszę oraz plan Sędziszowa Małopol-
skiego. Pierwszym zadaniem z jakim 
dzieci się zmierzyły było ułożenie przy-
gotowanych na te zajęcia puzzli ze zdjęć 

przedstawiających kilka najważniejszych 
w naszym mieście budynków. Wśród 
nich znalazły się zabytkowy budynek sę-

dziszowskiego ratusza, dwa zabytkowe 
kościoły: Kościół parafialny pw. Naro-
dzenia Najświętszej Marii Panny, Kościół 
i klasztor oo. Kapucynów oraz budynek 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Po 
uzyskaniu odpowiedzi, czego dotyczą ilu-
stracje zabawiliśmy się w „Przewodników 
wycieczki” po Sędziszowie Młp. Z dostęp-

nych w Czytelni źródeł dzieci kolejno czy-
tały na głos krótkie informacje na temat 
ułożonych zdjęć.

Dowiedziały się, że budynek sędzi-
szowskiego ratusza pochodzi z XVII wie-
ku, a nad wejściem do Ratusza znajduje 
się herb miasta - Odrowąż. W piwnicach 
i na parterze Ratusza zachowały się skle-
pienia kolebkowe. Przypuszcza się rów-
nież, że istniejące piwnice posiadają wiele 
poziomów, łącząc się z piwnicami kamienic przy 
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Piknik sportowy na Reganówce

Rynku.
Początki sędziszowskiej parafii sięgają II 

połowy XIII wieku. Pierwszy kościół był drew-
niany - został on zniszczony w połowie XVII w.  
w wyniku najazdów Szwedów i Siedmiogro-
dzian. Obecny kościół w zasadniczej części 
został wzniesiony w latach 1694-1699 i pochodzi  
z fundacji Feliksa i Krystyny Potockich, których 
dzieło kontynuował Michał Potocki. Pokazaliśmy 
dzieciom zdjęcie, na którym nad głównym wej-
ściem do kościoła widnieje herb rodu Potockich. 

Kościół i klasztor oo. Kapucynów został 
ufundowany przez wojewodę wołyńskiego 
Michała Potockiego. Klasztor zbudowano w la-
tach 1739-1741, a kościół pw. św. Antoniego 
powstał w latach 1741-1756. Autorem projektu 
jest architekt Jan de Oppitz. Konsekracja kościoła 
nastąpiła 28 września 1766 r. Podczas rozbiorów 
zamknięto nowicjat, a w klasztorze umiesz-
czono żołnierzy austriackich. W 1930 r. klasztor 
został znacznie przebudowany, dodano m.in. 
drugie piętro. W klasztorze przechowywanych 
wiele cennych obrazów. W klasztorze znajdują 
się stare portrety fundatora klasztoru, Michała 
Potockiego i jego małżonki, Marianny z Ogiń-
skich Potockiej.

W literaturze dostępnej w bibliotece od-
naleźliśmy portret Michała Potockiego - aby 
wszystkie dzieci mogły go obejrzeć. Jak wynikło 
z rozmowy kilkoro dzieci widziało ten portret 
osobiście będąc w refektarzu tj. jadalni gdzie 
zakonnicy spożywają posiłki oraz było w klasz-
tornej bibliotece, w której przechowywanych jest 
kilka tysięcy starodruków. Obecna biblioteka 
klasztorna posiada ich około 2900, a najstarsze 
z nich pochodzą z około 1520 roku. Są pisane 
w języku łacińskim, a dotyczą głównie filozofii 
i teologii.

Kolejnym z charakterystycznych dla na-
szego miasta budynków jest okazały gmach 
wzniesiony w 1957 r., w którym ma swoją 
siedzibę Miejsko-Gminny Ośrodek Kultu-
ry. MGOK prowadzi działalność kulturalną 
oraz propaguje folklor naszego regionu 

i całej Polski. Skupia dzie-
ci, młodzież oraz dorosłych. 
Ambasadorem kultury mia-
sta i gminy jest Zespół Pieśni  
i Tańca „Rochy”. Przeczyta-
liśmy dzieciom również in-
formację o wzniesionych na 
początku XVIII w. koszarach 
dla prywatnych wojsk Michała 
Potockiego. Początkowo były 
one częścią zespołu pałaco-
wego. Pałac popadł w ruinę 
i został w XIX w. rozebrany, 
koszary stanowiły już później 
tylko samodzielny budynek. 

Składają się z czterech długich skrzydeł, otacza-
jących dziedziniec. Do dziś najlepiej zachowało 
się skrzydło południowe. Dla dzieci nie była to 
informacja zaskakująca, gdyż niektóre z nich 
mieszkają w pobliżu i opowiedziały nam jak 
wyglądają.Te informacje pomogły dzieciom 
z zapałem zabrać się do pracy. Kolejnym eta-
pem zajęć było umiejscowienie na planszy z 
planem miasta poznanych już budynków oraz 
miejsc służących wypoczynkowi i rekreacji. 
Na planszy znalazły się więc: Ratusz, Kościół, 

Klasztor, MGOK, ORLIK, Miasteczko Ruchu 
Drogowego, Buczyna, Zalew w Kamionce. 
Zaznaczyliśmy również koszary. Ponad planszą 
umieściliśmy herb Sędziszowa Małopolskiego. 
Była również praca plastyczna. Dzieci wyko-
nując pocztówki pt. „Tu mieszkam, Sędziszów 
Małopolski i okolice” zareklamowały swoje mia-
sto zachęcając do jego poznawania.

Stec Joanna

sierpnia br. na sędziszowskim 
osiedlu „Reganówka” odbył się 

Piknik Sportowy, w ramach którego ro-
zegrano turniej w piłce nożnej oraz piłce 

20 siatkowej. Dla mieszkańców przygoto-
wano mnóstwo atrakcji, a na najmłod-
szych czekały darmowe dmuchańce.
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Najazd Szwedów i Siedmiogrodzian 
na Sędziszów Małopolski

W czasie potopu szwedzkiego i najaz-
du księcia Siedmiogrodu Jerzego 

Rakoczego w drugiej połowie XVII wieku 
Sędziszów i jego okoliczne wioski zostały 
dotkliwie zniszczone. Dowodem na to są 
późniejsze lustracje dóbr królewskich, prze-
prowadzone w dobrach Sędziszowskich. Jak 
mówią miejscowe przekazy, wskutek tego 
najazdu został zniszczony stary, drewniany 
kościół w Sędziszowie.

Skąd się wzięli Szwedzi na ziemiach pol-
skich w latach 50. XVII w.? Poszło o Inflanty 
i dążenia Szwecji do opanowania całego wy-
brzeża Bałtyku, o które Szwecja toczyła wojny 
z Polską. Do tego doszła jeszcze sprawa uży-
wania przez króla polskiego Jana Kazimierza 
tytułu króla szwedzkiego (odziedziczył tytuł 
po ojcu, Zygmuncie III Wazie , który utracił 
władze nad Szwecją w 1599 roku po zama-
chu przeprowadzonym przez stryja Karola 
Sudermańskiego). W tym też czasie nastąpił 
wybuch wojny polsko-rosyjskiej, przez co 
wydawało się, że Polska może stać się łatwym 
łupem. Wojska szwedzkie w 1655 r. uderzyły 
z dwóch stron: z Pomorza w kierunku Wiel-
kopolski, i z Inflant. W ciągu kilku miesięcy 
Szwedzi zajęli całą koronną część Rzeczypo-
spolitej. Król Jan Kazimierz uciekł na Śląsk.

Rozpoczęły się grabieże, konfiskaty, kon-
trybucje, wywożenie majątków szlacheckich 
i kościelnych przez Szwedów. Rezultatem 
tego był wybuch antyszwedzkiego powsta-
nia. W Tyszowcach zawiązała się konfedera-
cja szlachty, która miała na celu wypędzenie 
Szwedów z kraju. Wybuchła wojna party-
zancka, a widząc to król Jan Kazimierz wrócił 
ze Śląska do kraju.

W 1657 roku doszło między królem 
szwedzkim Karolem Gustawem, elektorem 
brandenburskim i księciem Siedmiogrodu 
do układu w Radnot, skierowanego przeciw 
Rzeczypospolitej. Na jego mocy na ziemie 
polskie wkroczyły wojska księcia Siedmio-
grodu Jerzego Rakoczego i dotarły aż pod 
Warszawę po drodze paląc, grabiąc i konfi-
skując majątki. Przed katastrofą Rzeczpospo-
litą uratował talent wojskowy Stefana Czar-
nieckiego i Hetmana Jerzego Lubomirskiego.

Potop Szwedzki kończył pokój w Oliwie, 
zawarty 3 maja 1660 roku. Szwedzi dostali 
północno-zachodnią część Inflant, Polsce 
przypadła ich (mniejsza) część południo-
wowschodnia (tzw. Inflanty Polskie, dzisiej-
sza część Łotwy). Jan Kazimierz zrzekł się 
tytułu króla szwedzkiego. Dla kraju potop 
szwedzki skończył się ruiną gospodarczą, 
utratą wielu dóbr kultury i osłabieniem poli-
tycznym na arenie międzynarodowej. 

Szwedzi w Sędziszowie

Mieszkańcom Sędziszowa Małopolskie-
go podczas potopu szwedzkiego także dały 
się we znaki wojska szwedzkie i księcia Sied-
miogrodu, Jerzego Rachoczego. Zwłaszcza 
te ostatnie ciągnące przez Przemyśl, Jaro-
sław, Łańcut, w stronę Krakowa. W Słow-
niku Geograficznym Królestwa Polskiego 
czytamy, że „miasteczko Sędziszów uległo 
kilkakrotnie kontrybucjom i pustoszeniom 
przez Szwedów i Siedmiogrodzian”. W tym 
czasie właścicielem Sędziszowa był Jerzy Se-
bastian Lubomirski, marszałek Wielki i Het-
man Polny Koronny. Lubomirski jako jeden 
z pierwszych stanął do walki ze Szwedami, 
a następnie odpłacił Rakoczemu srogim na-
jazdem w Siedmiogrodzie. Dlatego można 

przypuszczać, że dobra Lubomirskiego stały 
się terenem szczególnie ostrych represji ze 
strony najeźdźców. Niestety, brak źródeł nie 
pozwala określić stopnia zniszczeń, a następ-
nie odbudowy Sędziszowa i okolic. Wiadomo 
tylko, że liczba mieszkańców Sędziszowa w 
1662 roku wynosiła 299 głów, a więc znacznie 
mniej niż w XVI wieku, kiedy to Sędziszów 
miał około 500-600 mieszkańców.

Najazd szwedzki i siedmiogrodzki przy-
niósł prawdziwą ruinę gospodarczą dla 
podsędziszowskich wsi. Mówią o tym dane 
zawarte w lustracji dóbr królewskich woje-
wództwa sandomierskiego z lat 1663-1664  
z częstym odwoływaniem się do stanu z I po-
łowy XVII wieku. Gwałtownie zmniejszyła 
się liczba kmieci, co odnotowuje wspomnia-
na lustracja. W Zagorzycach „bywało w tej 
wsi nro 48, ad  praesens jeno ich jest nro9… 
Pole puste , które przedtym w najmie bywa-
ły, teraz odłogiem leżą i nie zażywają ich”. W 

Borku „jest łanów osiadłych nro 7. Siedzi kmie-
ci 6, dwadzieścia ich spustoszało”. W Górze 
Ropczyckiej było tylko 5 kmieci. Lustracja 
mówi dalej: „Był stawek nad młynem… k 
temu sadzawek 4. Teraz ten stawek i sadzawki 
cale pozarastały… Były 2 sady przy dworze, 
które gdy obrodziły, czyniły pożytku po 10 fl. 
Teraz, iż drzewina powysychała… W Borku 
był staw na stoku… teraz pusty i zarosły…”.

Jak mówią miejscowe przekazy, wskutek 
najazdu Szwedów bądź Siedmiogrodzian 
został zniszczony stary, drewniany kościół 
w Sędziszowie. Pierwsze wiadomości o tym 
kościele w Sędziszowie pochodzą z XVI wie-
ku. Nosił on wezwanie NMP i Św. Stanisława. 
Według nowych tradycji stał na północ od 
miasta, w pobliżu dzisiejszego placu targo-
wego. Dopiero w 1694 roku, kiedy Feliks Po-
tocki, ówczesny właściciel Sędziszowa, miał 
za żonę Krystynę, córkę Jerzego Lubomir-
skiego, rozpoczęto budowę nowego, istnieją-
cego do dziś kościoła parafialnego.

Jakie były dalsze losy pogromcy Szwe-
dów Jerzego Lubomirskiego, właściciela 

Sędziszowa?

Po potopie szwedzkim wpływy Lubomir-
skiego zaczęły rosnąć, co przysporzyło mu 
wielu wrogów. Okolice Sędziszowa w maju 
1662 roku stały się miejscem koncentracji 
niezapłaconych wojsk koronnych, które za-
wiązały konfederację wojskową inspirowaną 
przez opozycyjnie nastawionego do dworu 
królewskiego Jerzego Lubomirskiego. Kwa-
terą główną Lubomirskiego stała się Góra 
Ropczycka. W 1663 r. znowu ujawnił się 
spór Lubomirskiego z królem. Lubomirski 
był przeciwny planom wzmocnienia władzy 
królewskiej. Działania senatorów z wpływo-
wych rodzin sprawiały, że Lubomirski został 
on oskarżony o planowanie obalenia króla. 
Lubomirski wyjechał z kraju schroniwszy się 
na Śląsku, gdzie wydał manifest, w którym 
wystąpił jako obrońca wolności szlacheckiej. 
W ten sposób zawiązał się rokosz, który prze-
szedł do historii jako rokosz Lubomirskiego. 
Lubomirski wkroczył do kraju i wtedy nastą-
piło chwilowe porozumienie między królem 
a Lubomirskim. Doszło do bitwy pod Mą-
twami, którą wygrali rokoszanie. Po bitwie 
doszło do porozumienia między stronami. 
Jerzy Lubomirski został przywrócony do 
czci, lecz nie do urzędów, miał przeprosić 
króla i udać się na wygnanie. Zmarł we Wro-
cławiu 31 stycznia 1667 roku.

Andrzej Ogorzałek
(BP w Sędziszowie Młp.)

Jerzy Sebastian Lubomirski
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Wyprawka szkolna 2016/17
Podobnie jak w ubiegłych latach w roku 

szkolnym 2016/2017 funkcjonować bę-
dzie program „Wyprawka szkolna”. Zmie-
nią się jednak jego zasady. Pomoc w zakupie 
podręczników i materiałów dydaktycznych 
przysługuje uczniom niepełnosprawnym. 
Zmiany w funkcjonowaniu programu 
związane są z wprowadzaniem do szkół 
podręczników dotowanych (darmowych w 
nauczaniu początkowym). Dofinansowanie 
można więc uzyskać dla uczniów tych klas, 
w których za zakup podręczników odpo-
wiedzialni są rodzice. Wniosek do pobra-
nia na stronie Urzędu Miejskiego w Sędzi-
szowie Młp. oraz Zespołu Obsługi Szkół i 
Przedszkoli. 

Kwoty pomocy, wynikające   z treści roz-
porządzenia:
Projektowane kwoty pomocy w najbliższym 
roku szkolnym:
225 zł  – dla  ucznia:
a) z  niepełnosprawnością intelektualną 
w  stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
b) z  niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
w  przypadku gdy jedną z  niepełnospraw-
ności jest niepełnosprawność intelektualna 
w  stopniu umiarkowanym lub znacznym 
– uczęszczającego do klasy VI szkoły pod-
stawowej albo   klasy III gimnazjum, który 
nie korzysta z  podręczników do kształcenia 
specjalnego, albo uczęszczającego do szkoły 
ponadgimnazjalnej;
770 zł  – dla ucznia:
a) z    niepełnosprawnością intelektualną 
w    stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
b) z  niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
w  przypadku gdy jedną   z niepełnospraw-
ności jest niepełnosprawność intelektualna 
w  stopniu   umiarkowanym lub znacznym 
– uczęszczającego do klasy VI szkoły podsta-
wowej albo  klasy III gimnazjum, który korzy-
sta z podręczników do kształcenia specjalnego. 
Jeżeli uczeń korzysta z  części  podręczników 
do kształcenia ogólnego, niebędących pod-
ręcznikami do kształcenia specjalnego lub 
materiałów edukacyjnych, kwota dofinanso-
wania do zakupu podręczników do kształce-
nia ogólnego niebędących podręcznikami do 
kształcenia specjalnego lub materiałów edu-
kacyjnych nie może być wyższa niż 192,50 zł;
325 zł  – dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) słabosłyszącego,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym  
z afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z  niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
w przypadku gdy jedną z  niepełnosprawności 
jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–f 
– uczęszczającego do klasy VI szkoły podsta-
wowej, klasy VI ogólnokształcącej szkoły mu-
zycznej I stopnia  albo klasy III ogólnokształ-
cącej szkoły baletowej, który nie korzysta 

z podręczników do kształcenia specjalnego;
770 zł  – dla ucznia:
a) niesłyszącego,
b) z niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu lekkim,
c) z  niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
w przypadku gdy jedną  z niepełnosprawności 
jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a i b 
– uczęszczającego do klasy VI szkoły pod-
stawowej, klasy VI ogólnokształcącej szko-
ły  muzycznej I stopnia  albo klasy III ogólno-
kształcącej szkoły baletowej, który korzysta 
z  podręczników do kształcenia specjalnego; 
Jeżeli uczeń korzysta z  części podręczni-
ków do kształcenia ogólnego, niebędących 
podręcznikami do kształcenia specjalnego 
lub  materiałów  edukacyjnych, kwota dofi-
nansowania do zakupu podręczników do 
kształcenia ogólnego niebędących podręcz-
nikami do kształcenia specjalnego lub mate-
riałów edukacyjnych nie może być wyższa niż 
308 zł;
350 zł  – dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) słabosłyszącego,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym  
z afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w 
przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 
jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a – f
– uczęszczającego do klasy III gimnazjum, 
klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej 
II stopnia, klasy III ogólnokształcącej szkoły 
sztuk pięknych  albo klasy VI  ogólnokształcą-
cej szkoły baletowej, który nie korzysta z pod-
ręczników do kształcenia specjalnego;
607 zł  – dla ucznia:
a) niesłyszącego,
b) z niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu lekkim,
c) z  niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
w przypadku gdy jedną  z niepełnosprawności 
jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a i b 
– uczęszczającego do klasy III   gimnazjum, 
klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycz-
nej II stopnia, klasy III ogólnokształcącej 
szkoły sztuk pięknych albo klasy VI  ogólno-
kształcącej szkoły baletowej, który korzysta 
z  podręczników do kształcenia specjalnego; 
Jeżeli uczeń korzysta z części podręczników do 
kształcenia ogólnego, niebędących podręczni-
kami do kształcenia specjalnego lub materia-
łów  edukacyjnych, kwota dofinansowania do 
zakupu podręczników do kształcenia ogólne-
go niebędących podręcznikami do kształcenia 
specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie 
może być wyższa niż 303,50 zł;
390 zł  – dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) słabosłyszącego,

d) z niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym  
z afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w 
przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 
jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a – f
– uczęszczającego do zasadniczej szkoły za-
wodowej;
445 zł  – dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) słabosłyszącego,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym  
z afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w 
przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 
jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a – f
– uczęszczającego do liceum ogólnokształcą-
cego, technikum, klasy IV–VI ogólnokształ-
cącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy IV 
– VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, 
klasy
VII – IX ogólnokształcącej szkoły baletowej 
albo liceum plastycznego;
175 zł  – dla ucznia:
- z niepełnosprawnością intelektualną w stop-
niu umiarkowanym lub znacznym oraz dla 
ucznia z  niepełnosprawnościami sprzężony-
mi, w przypadku gdy jedną z niepełnospraw-
ności jest niepełnosprawność intelektualna 
w  stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
uczęszczającego do klasy I – III szkoły pod-
stawowej,
- w przypadku gdy nie korzysta z podręczni-
ka do zajęć z  zakresu edukacji: polonistycz-
nej, matematycznej, przyrodniczej i społecz-
nej, zapewnionego przez ministra właściwego 
do spraw oświaty i wychowania.
Niezbędny wniosek
Aby uzyskać pomoc w  ramach programu, 
niezbędny jest  wniosek  złożony do dyrek-
tora szkoły. Wniosek mogą złożyć rodzice, 
opiekunowie prawni, rodzice zastępczy oraz 
osoby prowadzące rodzinne domy dziecka. 
Pełnoletni uczeń może złożyć wniosek samo-
dzielnie. Za zgodą tych osób dokument może 
zostać złożony również przez nauczyciela, 
pracownika socjalnego i inne osoby.
Termin składania wniosków: do 16 wrze-
śnia 2016 r.
Co może stanowić dowód zakupu?   MEN 
wymienia tu imienną fakturę VAT, rachunek, 
paragon, oświadczenie o zakupie podręczni-
ków. Istotnym jest, by takie potwierdzenie 
zawierało imię i nazwisko ucznia, wskazywa-
ło szkołę i klasę, do której będzie on uczęsz-
czał oraz wykaz zakupionych podręczników 
oraz materiałów edukacyjnych, a także kwo-
tę zakupu, datę oraz podpis osoby kupującej. 
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Lechia z Pucharem Burmistrza

Turniej tenisa ziemnego 

echia Sędziszów Młp. pokonując w nie-
dzielę 31 lipca br. 5:2 Płomień Zagorzyce 

zwyciężyła w XXVI Turnieju Piłki Nożnej o 
L

30 lipca br. rozegrany został 
Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar 

Burmistrza Sędziszowa Młp. W kategorii powy-
żej 55 lat wygrał Grzegorz Nowak z Kolbuszowej, 
2. miejsce zajął Janusz Środa z Ropczyc, 3. 

Marian Niedzielski, 4. zaś Włodzimierz 
Bereś z Sędziszowa. Natomiast w kategorii 
do 55 roku życia 1. miejsce zajął Tomasz 
Skowroński, 2. jego brat Jakub Skowroński, 
3. Maciej Niedźwiedź, 4. Piotr Fryc z Kolbu-

szowej. Po raz pierwszy przyznano statu-
etki Fair Play. Powędrowały one do braci 
Skowrońskich za wyróżniającą się postawę 
sportową w turnieju.

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

Puchar Burmistrza Sędziszowa Młp. 
W meczu o III miejsce lepsi okazali się  piłka-

rze Sokoła Krzywa, zwyciężając 4:0 Piast Wolica 

Piaskowa. Najlepszym strzelcem Turnieju okazał 
się Marek Szeliga z Lechii, zdobywca 7 bramek.
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Święto Pieroga w Będziemyślu
olejny już raz Rada Sołecka w Będzie
myślu i Stowarzyszenie Kobiet Gro-

dzianki zaprosili mieszkańców na Piknik 
Rodzinny – Święto Pierogów. Tym razem 
atrakcje dla wszystkich czekały 31 lipca. Były 
występy artystyczne, na najmłodszych cze-
kały zabawy z klaunem Maćkiem, gry i kon-
kursy z zagrodami. Odważni panowie mogli 
zmierzyć się z  konkursie lepienia pierogów, 
a na wszystkich czekały pyszności przygoto-
wane przez panie ze Stowarzyszenia. W tym 
roku Grodzianki przygotowały aż 7 tysięcy 
pierogów o najróżniejszych smakach.  

K



16 Biuletyn Sędziszowski nr 8 (225) sierpień 2016

Rekordowe Święto Chleba w Górze  
Ropczyckiej

Prawdziwe tłumy przyciągnęło V Święto Chleba w Parku Buczyna w Górze Ropczyckiej, które dorocznie 
odbywa się 15 sierpnia. Imprezę oficjalnie rozpoczęto wręczeniem dożynkowych chlebów przez burmistrza 

Bogusław Kmiecia i starostę Witolda Darłaka. A na mieszkańców czekały tradycyjne smakołyki: chleb, pierogi, 
proziaki i smażona kiełbasa, a także mnóstwo atrakcji dla starszych i młodszych oraz występy dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Górze Ropczyckiej. Gwiazdami święta były: zespół Masters oraz Claret Gospel z Wybrzeża Ko-
ści Słoniowej. W tym roku chętnych do zabawy w Parku Buczyna było wyjątkowo dużo. Najmłodsi mieszkańcy 

mogli korzystać z darmowych zjeżdżalni, przejażdżek konikami i samochodzikami oraz czesania fryzur. 
Impreza odbyła się pod patronatem Burmistrza Sędziszowa Młp. i Starosty powiatu ropczycko-sędziszow-

skiego, a organizatorami była Rada Sołecka, Rada Rodziców, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Górze Ropczyckiej i MGOK w Sędziszowie Młp., a organizację koordynował sołtys Góry Ropczyckiej 

Stanisław Bochenek. 


