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Najświętsza Maryja Panna  
patronką Sędziszowa Młp.

Jubileusz w klasztorze kapucynów



38 osób czytało „Quo vadis”
Sędziszów Młp. po raz pierwszy przyłączył się do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania, która odbywa się pod patronatem pary prezy-
denckiej. 3 września 38 osób przez prawie 5 godzin odczytywało kolejne fragmenty powieści „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Spotkanie 
z „Quo vadis” rozpoczęło się tuż po godz. 10 scenką przygotowaną przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie Młp., w której 

dziennikarka rozmawiała z Sienkiewiczem. Burmistrz Bogusław Kmieć przywitał i przedstawił wszystkich czytających, i odczytał pierw-
szy fragment powieści. Na scenie przed Ratuszem kolejne części czytali m.in. przedstawiciele władz sędziszowskich, powiatowych, kurator 

oświaty, księża, komendanci policji i straży, dyrektorzy szkół, nauczyciele, harcerze, młodzież, dzieci.  
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NMP patronką 
miasta

roczysta sesja Rady Miejskiej, plenerowa
Msza Święta pod przewodnictwem ks. 

bpa Jana Wątroby i akt zawierzenia Najświęt-
szej Maryi Pannie wszystkich mieszkańców 
Sędziszowa Małopolskiego, a na koniec kon-
cert Leopolda Twardowskiego i Apel Jasno-
górski. Tak wyglądały uroczystości ustano-
wienia Najświętszej Maryi Panny patronką 
Miasta Sędziszów Małopolski, które odbyły 
się w niedzielne popołudnie 4 września br. 

W trakcie sesji, która odbyła się w podzie-
miach Ratusza, ks. dr hab. Jerzy Buczek, kanclerz 
Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, odczytał dekret 
Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakra-
mentów, którym oficjalnie zatwierdzono wybór 
Błogosławionej Maryi Dziewicy na Patronkę Mia-
sta Sędziszowa Małopolskiego. Następnie w holu 
Ratusza odsłonięto i poświęcono tablicę upamięt-
niającą to wydarzenie. Punktualnie o godz. 15.00 
na scenie przed Ratuszem rozpoczęła się Msza 
Święta, którą odprawił ks. bp. Jan Wątroba. Or-
dynariusz Diecezji Rzeszowskiej wygłosił również 
homilię, której wysłuchali mieszkańcy zgroma-
dzeni na plantach, a  także zaproszeni goście. Po 
nabożeństwie uczestnicy uroczystości w procesji 
przeszli do kościoła pw. Narodzenia NMP, gdzie 
przed figurą Pani Sędziszowskiej kapłani, władze 
samorządowe, przedstawiciele rodzin i młodzie-
ży odczytali akty zawierzenia, a delegacje złożyły 
kwiaty. Na koniec wierni odmówili modlitwę dla 
zyskania odpustu zupełnego.

Wieczorem na scenie przed Ratuszem od-
był się koncert Leopolda Twardowskiego, a na 
zakończenie Apel Jasnogórski.

U
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d dnia konsekracji sędziszowskiego 
kościoła Kapucynów pw. św. Antonie-

go z Padwy minęło 250 lat. Obchody jubi-
leuszu rozpoczęły się 22 września dniami 
modlitw w Klasztorze, a trakcie których 
odprawiano Msze Św. W sobotę, 24 wrze-
śnia, odbyło się sympozjum naukowe, a  
w niedzielę uroczysta Msza Św. Jubileuszo-
wa i Piknik Kapucyński.

Msze Święte w ramach modlitewnego 
Triduum odprawili br. Tomasz Protasiewicz, 
wikariusz prowincjalny, ks. Ryszard Lis, pro-
boszcz parafii pw. Narodzenia NMP w Sędzi-
szowie Młp. oraz ks. biskup Kazimierz Górny. 
W sobotę w sędziszowskim Domu Kultury 
wysłuchać można było prelekcji m.in. o cha-
ryzmacie kapucynów, początkach obecno-
ści zakonników w Polsce i w Sędziszowie,  
o duszpasterskiej działalności Kapucynów 
w naszym mieście. Sympozjum naukowemu 
towarzyszyła wystawa przygotowana przez 
Stowarzyszenie Galicja.

Główne uroczystości jubileuszowe odbyły 
się w niedzielę, 25 września. O godz. 11.30  
w kościele pw. św. Antoniego z Padwy biskup 
Antoni Pacyfik Dydycz odprawił Mszę Świę-
tą i wygłosił homilię. Eucharystię uświetnił 
Chór i Orkiestra Kameralna Nicolaus. Po 
południ w klasztornym ogrodzie czekały na 
mieszkańców mnóstwo atrakcji. Koncerty, 
występy artystyczne, zabawy dla dzieci, tort 
jubileuszowy z 250 jaj, klasztorny poczęstu-
nek, atrakcyjne nagrody za losy. Z tej okazji 
można było zwiedzać również ogrody klasz-
torne i sam klasztor.

Wielki jubileusz w klasztorze kapucynów
O
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II rocznicę odsłonięcia pomnika
Sybiraków Żołnierzy AK Podokręgu 

Sędziszów, 18 września br., odbyła się uro-
czysta Msza św. w kościele pw. Miłosierdzia 
Bożego w Sędziszowie Młp. w intencji po-
ległych i pomordowanych w obronie Ojczy-
zny. Po Mszy Św. zapalono znicze i złożono 
kwiaty pod pomnikiem. W uroczystościach 
wzięli udział przedstawiciele władz samo-
rządowych, delegacje szkół i służb mundu-
rowych.

Fot. Stanisław Siwiec

września 2016 roku   w Kościele
pw. Miłosierdzia Bożego w Sędziszo-

wie Młp. odbyły się obchody VI Tygodnia 
Wychowania pod hasłem: „Miłosierni jak 
Ojciec”. W uroczystości wzięli udział pod-
karpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch, 
wicestarosta powiatu ropczycko-sędzi-
szowskiego Bernadeta Frysztak, burmistrz 
Sędziszowa Młp. Bogusław Kmieć, prze-
wodnicząca Katolickiego Stowarzyszenia 
Wychowawców Bogumiła Stec-Świderska, 
dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, peda-
godzy, uczniowie szkół i placówek oświato-
wych Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

VI Tydzień Wychowania

Pamięci 
Sybiraków

15

W

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego mgr Marzena Jakubek 
wygłosiła prelekcję dotyczącą wychowa-
nia. Uczniowie w/w placówki przedstawili 
program artystyczny, który został ciepło 
przyjęty przez zgromadzonych. Ks. Dzie-
kan Krzysztof Gac w homilii podkreślił 
znaczenie „słowa”, które w życiu każdego 
człowieka powinno stanowić ogromną rolę, 
być sensem życia oraz wyznaczać określone 
zadania w kształtowaniu postawy pięknego 
wychowania.

Info - Starostwo Powiatowe 
w Ropczycach, fot. S. Siwiec



6 Biuletyn Sędziszowski nr 9 (226) wrzesień 2016

Kino Jedność
znów gra

Żmeryński dixieland zagrał w Sędziszowie

d 8 września br. sędziszowskie Kino
Jedność oficjalnie wznowiło 

działalność po kilku latach przerwy. 
Jednak w zupełnie nowym, najnowo-
cześniejszym wcieleniu. Filmy są wy-
świetlane w systemie 4K - 3D. Podczas 
pierwszego seansu zaproszeni goście 
obejrzeli film „Smoleńsk”. Na wyposa-
żenie sędziszowskiego kina Miejsko-
-Gminny Ośrodek Kultury otrzymał 
dofinansowanie z Państwowego Insty-
tutu Sztuki Filmowej, a także z budże-
tu gminy. 

Remont przeszedł również hol kinowy, 
gdzie powstały kasy biletowe oraz stoisko z 
popcornem i napojami. 

września br. w sędziszowskim Domu
Kultury wystąpił zespół „Żmeryński  

dixieland”, pochodzący z ukraińskiego 
miasta partnerskiego Żmerynka. Wi-

O

6 zyta w ramach wymiany kulturowej jest 
efektem podpisanej umowy o współpra-
cy partnerskiej. Koncertu wysłucha-
li uczniowie sędziszowskiego Liceum 

Ogólnokształcącego, a także burmistrz 
Bogusław Kmieć i radny wojewódzki Ja-
cek Magdoń, którzy w sierpniu br. gościli 
w Żmerynce. 
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Zawieszenie wiechy na nowym zakładzie Safran 
Transmission Systems Poland

Wystawa plenerowa na 15-lecie firmy Safran 
w Sędziszowie Młp.

piątek, 26 sierpnia br., odbyła się 
uroczystość zawieszenia wiechy z oka-

zji ukończenia głównych prac konstrukcyj-
nych w nowym zakładzie Safran Transmission 
Systems Poland w Sędziszowie Małopolskim.

Do udziału w tym symbolicznym momencie 
Generalny Wykonawca – firma Skanska -zapro-
siła m.in.: Jana Sawickiego, prezesa Safran Trans-
mission Systems Poland oraz Bogusława Kmie-
cia, burmistrza Sędziszowa Małopolskiego.

- Chciałbym bardzo serdecznie pogratulo-
wać inwestycji jaką jest budowa nowego zakła-
du Safran Transmission Systems Poland, który 
będzie produkować części do nowoczesnych 
silników lotniczych. Cieszę się, że możemy 
uczestniczyć w tym prestiżowym i ważnym dla 
rozwoju miasta projekcie. Jestem przekonany, 
że inwestycja wzmocni innowacyjną konku-
rencyjność regionu na mapie nie tylko Polski 
ale i arenie międzynarodowej – powiedział w 
wystąpieniu otwierającym uroczystość Andrzej 

d 20 września br. przez miesiąc na 
sędziszowskich plantach będzie moż-

na oglądać wystawę prezentującą 15-lecie 
działalności firmy Safran. Przy tej okazji w 
siedzibie firmy przy ul. Partyzantów odbyło 
się spotkanie, w trakcie którego wspomina-
no historię zakładu.

Działająca obecnie pod nazwą Safran Trans-
mission Systems Poland powstała w Sędziszowie 

W

O

Frydryk, Dyrektor Zespołu Projektów, Oddział 
Budownictwa Ogólnego Skanska w Rzeszowie.

Nowy zakład produkcyjny, którego budowę 
rozpoczęto w styczniu tego roku, jest zlokalizo-
wany w odległości 3 kilometrów od istniejącej 
fabryki Safran Transmission Systems Poland w 
Sędziszowie Małopolskim. Zakończenie prac 
budowlanych planuje się na pierwszy kwartał 
przyszłego roku, natomiast produkcja rozpocz-
nie się w kwietniu roku 2017. 

Budynek główny składać się będzie z hali 
głównej, dwukondygnacyjnej części admini-
stracyjno-socjalnej  oraz jednokondygnacyjnej 
części technicznej. - W chwili obecnej zakoń-
czyliśmy roboty żelbetowe, w ramach których 
zużyliśmy ponad 3.200 m³ betonu oraz 280 
ton stali zbrojeniowej oraz zamontowaliśmy 
konstrukcję stalową, do wykonania której zu-
żyliśmy ponad 360 ton stali. Aktualnie trwają 
prace związane z pokryciem dachu, obudową 
hali z płyt warstwowych oraz wzmocnieniem 
podłoża pod parkingi. Rozpoczęliśmy także ro-
boty związane z instalacjami p. poż, wentylacji, 
oraz elektrycznymi – informuje Łukasz Kuty-
ba, Menedżer Projektu, Oddział Budownictwa 
Ogólnego Skanska w Rzeszowie.

Nowy zakład będzie wytwarzał części 
i podzespoły do najnowocześniejszych silników 
LEAP, które zastąpią najpopularniejsze silniki 
lotnicze CFM w samolotach nowej generacji 
wprowadzanych na rynek przez koncerny Bo-
eing, Airbus i Comac (Chiny).

W ciągu najbliższych kilku lat, Safran Transmis-
sion Systems Poland planuje zatrudnić ponad 
300 osób i już obecnie poszukuje technologów, 
kontrolerów jakości i operatorów maszyn do 
swojego nowego zakładu.

Safran Transmission Systems Poland (Grupa 
Safran) funkcjonuje w Sędziszowie Małopol-
skim od 2001 roku i specjalizuje się w produkcji 
oraz montażu zaawansowanych technologicznie 
części i modułów do silników napędzających 
samoloty Airbus i Boeing. Głównymi produk-
tami Safran Transmission Systems Poland są 
przekładnie do silników lotniczych, koła zębate i 
korpusy przekładni. Firma rozwija także aktyw-
nie produkcję łopatek, statorów i wsporników. 
Safran Transmission Systems Poland to jeden 
  z czołowych pracodawców w Polsce południo-
wo-wschodniej, zatrudnia obecnie ponad 650 
pracowników i współpracuje z kilkudziesięcio-
ma partnerami z regionu Podkarpacia. 

Młp. przed 15 laty. Na początku było niewiele 
ponad 20 pracowników, a dziś załoga liczy pra-
wie 700 osób. W tym czasie zakład rozrósł się, 
powstały nowe hale, nowoczesne centrum logi-
styczne i trwa budowa kolejnego zakładu. Aby 
przypomnieć mieszkańcom Sędziszowa Młp. 
jak wyglądał na początku zakład, a jak obecnie, 
w centrum miasta, przed Ratuszem, pojawiła się 
plenerowa wystawa prezentująca rozwój i dzia-

łalność Safran Transmission Systems Poland. 
Na spotkaniu z okazji otwarcia wystawy obecny 
był dyrektor Józef Kania, a także Józef Sławiński, 
emerytowany pracownik, którzy wspominali 
początki firmy w naszym mieście. Natomiast 
burmistrz Bogusław Kmieć oraz Dorota Sędłak, 
członek zarządu powiatu ropczycko-sędziszow-
skiego, życzyli pracownikom i całemu zarządowi 
dalszego rozwoju. 
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Sesja Rady Miejskiej
sierpnia odbyła się XXII Sesja
Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp., 

podczas której radni podjęli uchwały:
1. Uchwała w sprawie udzielenia pomo-

cy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sę-
dziszowskiego, na podstawie której posta-
owiono udzielić z budżetu Gminy Sędziszów 
Małopolski w 2017 r. pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej dla Powiatu Rop-
czycko-Sędziszowskiego w Ropczycach 
w kwocie 140.000 zł. z przeznaczeniem 
na dofinansowanie realizacji projektu pn. 
„Przebudowa drogi powiatowej NR 1335R 
Będziemyśl – Klęczany – Bratkowice w m. 
Klęczany”.

2. Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobo-
wiązania  w zakresie inwestycji o wartości 
przekraczającej  kwoty ustalone w budże-
cie Gminy na 2016 rok, mocą której posta-
owiono zaciągnąć zobowiązanie ponad kwotę 
wydatków określoną w budżecie Gminy na 
2016 rok do wysokości 140.000 zł z przezna-
czeniem na udzielenie pomocy finansowej w 
formie dotacji celowej dla Powiatu Ropczyc-
ko-Sędziszowskiego w Ropczycach z prze-
znaczeniem na dofinansowanie  projektu pn. 
„Przebudowa drogi powiatowej NR 1335R 
Będziemyśl – Klęczany – Bratkowice w m 
Klęczany

3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski 
na rok 2016  nr XIV/140/15  z dnia 30 grud-
nia 2015 r., mocą której:
- zwiększono dochody bieżące budżetu 
o kwotę 203.441 zł, w tym z tytułu:

1) odszkodowania za wyrządzone szkody  
na działkach gminnych w wyniku inwestycji 
prowadzonej przez PKP – 21.456 zł,

2) kary za niedotrzymanie terminu  wyko-
nania umowy – 14.580 zł,

3) opłaty wnoszonej przez członków rodzi-
ny za osoby umieszczone w domach pomocy 
społecznej – 19.305 zł,

4) refundacji kosztów  pobytu dzieci 
w przedszkolach publicznych  i oddziałach 
przedszkolnych  przy szkołach podstawo-
wych,  zamieszkałych na terenie innych gmin 
– 77.500 zł,

5) odpłatności za posiłki w szkołach – 
38.600 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa w Krzywej – 18.600 zł,
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sędziszowie 

Młp. – 20.000 zł,
6) podatku leśnego osób  prawnych – 32.000 

zł.

2. zwiększa się dochody majątkowe o kwo-
tę 117.452 zł, w tym z tytułu:

1) środki przekazane przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową  „Osiedle Młodych” w Sę-
dziszowie Młp. na dofinansowanie budowy 
odcinka kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
w rejonie ul. Fabrycznej w Sędziszowie Młp. 
– 102.038 zł,

2) środki przekazane przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową  Lokatorsko -  Własnościową  

25 w Sędziszowie Młp. na dofinansowanie budo-
wy odcinka kanalizacji sanitarnej i deszczo-
wej w rejonie ul. Fabrycznej w Sędziszowie 
Młp. – 15.414 zł.

3. Szczegółowe kwoty zwiększenia docho-
dów w dostosowaniu do klasyfikacji budże-
towej określa załącznik nr  1 do niniejszej 
uchwały.
- zwiększono wydatki bieżące budżetu 
o kwotę 370.940,50 zł z przeznaczeniem na:

1) opłaty za osoby umieszczone w domach 
pomocy społecznej – 19.305 zł,

2) refundację kosztów pobytu dzieci za-
mieszkałych na terenie Gminy Sędziszów 
Młp. i uczęszczających do przedszkoli pu-
blicznych i oddziałów przedszkolnych przy 
szkołach podstawowych na terenie innych 
gmin – 70.000 zł,

3) zakup środków żywności do stołówek 
szkolnych – 38.600 zł, w tym: Szkoła Podsta-
wowa w Krzywej – 18.600 zł; Szkoła Podsta-
wowa nr 2 w Sędziszowie Młp. – 20.000 zł,

4) dotacja dla UKS „Marba” Sędziszów Młp. 
na zadania z ustawy o sporcie - 30.000 zł,

5) promocja Gminy w związku z ustanowie-
niem patrona miasta Sędziszów Małopolski 
– 21.125 zł,

6) dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Mało-
polskim – 111.000,50 zł,

7) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 
i świadczenia dla nauczycieli w świetlicach 
szkolnych – 80.910 zł.
- zwiększono wydatki majątkowe budżetu 
o kwotę  508.305  zł  z przeznaczeniem na:

1) budowę odcinka kanalizacji  sanitar-
nej i deszczowej w rejonie ul. Fabrycznej –  
340.000 zł,

2) projekt realizowany z udziałem środków 
z budżetu Unii Europejskiej pn. „Budowa 
przedszkola w Górze Ropczyckiej” (przed-
sięwzięcie wieloletnie ujęte w załączniku do 
WPF)  - 150.000 zł,

3) odszkodowanie za działki pod realizację 
inwestycji drogowej pn. „Budowa odcinka 
drogi gminnej (ul. Warzywnej)  oraz kanali-
zacji deszczowej i oświetlenia” – 18.305 zł.
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 
444.026,50 zł  przeznaczone na:

1) budowę parkingu przy  Miejsko-Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Młp., 
etap I – 130.000 zł,

2) budowę parkingu przy zespole boisk OR-
LIK 2012 – 70.000 zł,

3) dotację celową dla Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Sędziszowie Młp. na cyfryzację   
i modernizację kina – 49.116,50 zł,

4) przebudowę skrzyżowania drogi krajowej 
nr 97 z drogą gminną  nr 107629 R (ul. Po-
łudniowa) w Sędziszowie Młp. – 114.000 zł,

5) budowa i przebudowa ul. Południowej w 
Sędziszowie Małopolskim – 80.910 zł.
- zwiększono przychody budżetu o kwotę 
114.326 zł z tytułu wolnych środków jako 
nadwyżki środków pieniężnych na rachun-

ku bieżącym budżetu gminy, wynikających 
z rozliczeń wyemitowanych papierów war-
tościowych, kredytów i pożyczek z lat ubie-
głych, z przeznaczeniem na finansowanie 
planowanego deficytu budżetu. 
4. Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej Gminy Sędziszów 
Małopolski, mocą której uchwalono co na-
stępuje:
1) W związku z dokonanymi zmianami 
uchwały budżetowej na 2016 r. i zmianą 
w wykazie przedsięwzięć dokonuje się 
zmian w wieloletniej prognozie finansowej, 
stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 
XIV/141/15 Rady Miejskiej w Sędziszowie 
Małopolskim z dnia 30 grudnia 2015 r. i na-
daje się jej brzmienie zgodne z załącznikiem 
nr 1 do niniejszej uchwały.
1.W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej 
prognozy finansowej, stanowiącym załącz-
nik nr 2 do uchwały nr XIV/141/15 Rady 
Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 
30 grudnia 2015 roku wprowadza się przed-
sięwzięcie wieloletnie realizowane w latach 
2016-2018 z udziełem środków z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach RPO na lata 2014 - 2020 pn. 
„Budowa przedszkola w Górze Ropczyc-
kiej” i zwiększa się limit wydatków o kwotę 
4.450.000 zł
2) W związku z dokonanymi zmianami, 
o których mowa w ust.1 załącznik nr 2 do 
uchwały nr XIV/141/15 Rady Miejskiej w 
Sędziszowie Małopolskim z dnia 30 grud-
nia 2015 określający wykaz przedsięwzięć 
do WPF otrzymuje brzmienie zgodne z za-
łącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3) Zwiększa się zakres upoważnienia Burmi-
strza do zaciągania zobowiązań związanych 
z realizacją przedsięwzięć, o których mowa 
w art.226 ust.4 pkt.1 ustawy o finansach pu-
blicznych, określonych w załączniku nr 2 do 
niniejszej uchwały ogółem o kwotę 4.300.000 
zł, w tym:
na rok 2017 - 2.700.000 zł,
na rok 2018 - 1.600.000 zł.

5. Uchwała w sprawie emisji obligacji.

6. Uchwała, mocą której przedłużono 
czas obowiązywania dotychczasowych taryf 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z sieci 
wodociągowej zasilanej przez SUW w miej-
scowości Będziemyśl, na okres jednego roku, 
tj. od dnia 1 października 2016 r. do dnia 30 
września 2017 r.
Taryfa I – zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
z sieci wodociągowej zasilanej przez SUW 
Będziemyślu.
Grupa taryfowa I/1 – gospodarstwa domowe:
cena netto za 1 m3 wody - 2,83 zł
cena brutto za 1m3 wody - 3,06 zł
Grupa taryfowa I/2 – odbiorcy pozostali:
cena netto za 1m3 wody - 4,52 zł
cena brutto za 1m3 wody - 4,88 zł
Stawka opłaty abonamentowej netto – 4,00 
zł/m-c 
Stawka opłaty abonamentowej brutto – 4,32 
zł/m-c
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W trakcie sesji, która odbyła się 25 sierp-
nia br., burmistrz Bogusław Kmieć w 
imieniu samorządu podziękował dyrektor 
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Irenie 
Lewickiej za 8 lat kierowania placówką. 31 
sierpnia pani dyrektor przeszła na zasłu-
żoną emeryturę.

7. Uchwała, mocą której przedłużono czas 
obowiązywania dotychczasowych taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę z sieci wo-
dociągowej w miejscowości Klęczany zaopa-
trywanej przez hurtowy zakup wody z ujęcia 
wody w Świlczy, na okres jednego roku, tj. od 
dnia 1 października 2016 r. do dnia 30 wrze-
śnia 2017 r.

Taryfa I – zbiorowe zaopatrzenie w wodę z 
sieci wodociągowej w Klęczanach zaopatry-
wanej przez hurtowy zakup wody z ujęcia 
wody w Świlczy.
Grupa taryfowa I/1 – gospodarstwa domowe:
cena netto za 1 m3 wody - 3,52 zł
cena brutto za 1m3 wody - 3,80 zł
Grupa taryfowa I/2 – odbiorcy pozostali:
cena netto za 1m3 wody - 4,81 zł
cena brutto za 1m3 wody - 5,19 zł
Stawka opłaty abonamentowej netto – 4,00 
zł/m-c 
Stawka opłaty abonamentowej brutto  – 4,32 
zł/m-c

8. Uchwała, mocą której przedłużono 
czas obowiązywania dotychczasowych taryf 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z sieci 
wodociągowej zasilanej przez SUW w miej-
scowości Krzywa, na okres jednego roku, tj. 
od dnia 1 października 2016 r. do dnia 30 
września 2017 r.

Taryfa I – zbiorowe zaopatrzenie w wodę z 
sieci wodociągowej zasilanej przez SUW w 
Krzywej
Grupa taryfowa I/1 – gospodarstwa domowe:
cena netto za 1 m3 wody - 2,63 zł
cena brutto za 1m3 wody -2,84 zł
Grupa taryfowa I/2 – odbiorcy pozostali:
cena netto za 1m3 wody - 4,52 zł
cena brutto za 1m3 wody - 4,88 zł
Stawka opłaty abonamentowej netto – 4,00 
zł/m-c 
Stawka opłaty abonamentowej brutto  – 4,32 
zł/m-c

19 września br. odbyła się XXIV Sesja Rady 
Miejskiej, podczas której radni podjęli 
uchwały:

1. Uchwała w sprawie odrzucenia wnio-
sku o przeprowadzenie referendum lokal-
nego, mocą której odrzucono się wniosek 
Polsko-Austriackiej Fundacji „Spichlerz 
Galicyjski” Rodziny Kapustów z siedzibą w 
Sędziszowie Młp. z dnia 19 sierpnia 2016 r. 
o przeprowadzenie przez Gminę Sędziszów 
Małopolski referendum lokalnego na obsza-
rze Gminy Sędziszów Małopolski w istotnej 
sprawie dotyczącej społecznej i gospodarczej 
więzi łączącej tą wspólnotę.

2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały bu-
dżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na 
rok 2016 nr XIV/140/15 z dnia 30 grudnia 
2015 r., na mocy której:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o 
kwotę 87.237,02 zł, w tym z tytułu: 

1) środków z rezerwy części oświatowej 
subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofi-

nansowanie wyposażenia gabinetów profilak-
tyki zdrowotnej w szkołach – 14.777 zł, 

2) dotacji celowej z budżetu państwa na 
zwrot części wydatków bieżących wykona-
nych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 
roku – 72.460,02 zł. 

2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwo-
tę 297.038,91 zł, w tym z tytułu: 
1) dotacji celowej z budżetu państwa w ra-
mach środków na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych z przeznaczeniem na przebudo-
wę drogi dz. ewid. 1468/2 w km 000+0-0+900 
w miejscowości Szkodna – 230.000 zł, 
2) dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot 
części wydatków majątkowych wykonanych 
w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku 
– 64.813,91 zł, 
3) odszkodowania za działki przejęte przez 
PKP pod inwestycje celu publicznego – 2.225 
zł.

2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o 
kwotę 200.777 zł z przeznaczeniem na: 
1) wyposażenie gabinetów profilaktyki zdro-
wotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach 
podstawowych – 14.777 zł (zgodnie z załącz-
nikiem nr 5 do niniejszej uchwały), 
2) podatek VAT zawarty w fakturach podle-
gający rozliczeniu z urzędem skarbowym – 
2.000 zł, 
3) opracowanie ewidencji oraz przeglądów 
dróg gminnych – 45.000 zł, 
4) remont dróg gminnych i wewnętrznych – 
200.000 zł, 
5) dotacje celową na konserwację zabytków – 
50.000 zł. 
2. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o 
kwotę 297.120 zł z przeznaczeniem na prze-
budowę drogi dz. ewid. 1468/2 w km 000+0-
0+900 w miejscowości Szkodna. 
3. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 
224.621,07 zł przeznaczone na: 
1) budowę i przebudowę ul. Południowej w 
Sędziszowie Małopolskim – 215.821,07 zł, 
2) przebudowę drogi dz. ewid. 5614 w miej-
scowości Zagorzyce – 8.800 zł. 
4. Szczegółowe kwoty zwiększenia i zmniej-
szenia wydatków w dostosowaniu do klasy-
fikacji budżetowej określa załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w 
dziale 754, rozdz.75412 pomiędzy paragra-
fami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 
3.900 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do ni-
niejszej uchwały.

3. Uchwała w sprawie zmian w wielolet-
niej prognozie finansowej Gminy Sędziszów 
Małopolski, na mocy której Zwiększa się za-
kres upoważnienia Burmistrza Sędziszowa 
Małopolskiego do zaciągania zobowiązań 
z tytułu umów, których realizacja w roku 
budżetowym i w latach następnych jest nie-
zbędna do zapewnienia ciągłości działania 
jednostki i z których wynikające płatności 
wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych 
na czas określony o kwotę 2.926.568 zł (od-
biór odpadów komunalnych).

4. Uchwała w sprawie upoważnienia Dy-

rektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli 
Gminy Sędziszów Młp. do załatwiania indy-
widualnych spraw z zakresu administracji 
publiczne.

5. Uchwała w sprawie ustalenia tygodnio-
wego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dla nauczycieli wspomagających i logope-
dów zatrudnionych w placówkach oświa-
towych prowadzonych przez Gminę Sędzi-
szów Małopolski. Na jej mocy ustalono, iż w 
szkołach oraz przedszkolach dla których or-
ganem prowadzącym jest Gmina Sędziszów 
Małopolski ustala się tygodniowy obowiąz-
kowy wymiar godzin dla:
1. nauczycieli wspomagających w wymiarze 
25 godzin. 
2. logopedów w wymiarze 18 godzin.

6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia dia-
gnozy potwierdzającej faktyczne i progno-
zowane zapotrzebowanie na usługi edukacji 
przedszkolnej w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Pod-
karpackiego na lata 2014-2020, Oś Prioryte-
towa IX – Jakość edukacji i kompetencji w 
regionie , Działanie 9.1 – Rozwój Edukacji 
Przedszkolnej.

7. Uchwała w sprawie uchwalenia III 
zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Nr 1/2008 terenu osiedla 
mieszkaniowego w Sędziszowie Młp. przy 
ul. Wesołej.

8. Uchwała w sprawie zmiany „Planu Go-
spodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sędzi-
szów Małopolski” przyjętego i wdrożonego 
do realizacji Uchwałą Nr XIV/146/15 z dnia 
30 grudnia 2015 r.
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ogusław Kmieć, burmistrz Sędziszowa
Małopolskiego i Małgorzata Siciarz, 

skarbnik Gminy, 12 września 2016 r. podpi-
sali umowę o dofinansowanie projektu pn. 
„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej 
Nr 3 w Sędziszowie Małopolskim o salę 
gimnastyczną z zapleczem technicznym i 
dwie sale lekcyjne oraz wyposażenie szkoły 
w sprzęt ICT i materiały dydaktyczne” w ra-
mach RPO Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020. 

roboszcz parafii rzymsko-katolickiej
pw. Narodzenia Najświętszej Maryi 

Panny w Sędziszowie Młp. ks. Ryszard Lis 
odprawił Mszę Świętą inaugurująca nowy 
rok szkolny. W czasie Eucharystii w tutej-
szej farze nasz duszpasterz, cytując Pa-
pieża Franciszka z ŚDM, mówił uczniom 
Zespołu Szkół Technicznych, że „powinni 
wypłynąć na głębię” i zawierzając Chry-
stusowi podjąć intensywną pracę, naukę 
nad sobą, by móc cieszyć się w przyszłości 
szczęściem, dobrze wypełniać obowiązki 
dorosłego życia. 

Obecnych w kościele wychowawców i 
profesorów namawiał, aby kolejny raz z za-
pałem podjęli trud kształcenia i wychowa-
nia uczniów „Olszewskiego”. Część świec-
ka uroczystości rozpoczęcia nauki obyła 
się w sali gimnastycznej szkoły. Obecna 
na obu częściach wicestarosta powiatu 
ropczycko-sędziszowskiego Bernadeta 
Frysztak mówiła o nadziejach związanych 
z naszą szkołą, zapewniała o życzliwości 
organu prowadzącego, dziękowała pra-
cownikom szkoły za ich pracę. Wiele cie-
płych słów powiedziała do odchodzącej na 
emeryturę Barbary Łach, która sprzątała 
budynki szkolne. Młodzieży życzyła suk-
cesów w nauce, zdobycia dobrego zawodu, 
a gronu profesorów sukcesów w pracy dy-

B

P

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Sędziszowie 

Rozpoczęcie roku szkolnego w sędziszowskim ZST
daktyczno- wychowawczej. Dyrektor ZST 
Grzegorz Parto witał wszystkich w murach 
naszej placówki, w dowód wdzięczności 
przekazał kosze słodkości pani Wicesta-
roście, emerytowanej sprzątaczce, wyrażał 
radość z tego, iż trzy pierwsze klasy rozpo-
częły naukę w naszej szkole oraz przedsta-
wił nowych nauczycieli, którzy rozpoczęli 
pracę w szkole.

Program artystyczny, nawiązujący do 
77 rocznicy wybuchu II wojny światowej, 
prezentowali uczniowie przygotowani 
przez mgr Renatę Białek. Niezawodnym 
okazał się szkolny poczet sztandarowy.

Głównym celem projektu jest polepszenie 
warunków edukacji ogólnokształcącej wspie-
rającej kluczowe umiejętności na terenie 
Gminy Sędziszów Młp. Zostanie on osiągnię-
ty poprzez realizację celów cząstkowych do 
których należą:

- umożliwienie prowadzenia w szkole zajęć 
z wychowania fizycznego,

- poprawa warunków nauki dla uczniów, 
- wzrost kluczowych kompetencji uczniów 

poprzez wykorzystanie nowoczesnego sprzę-

tu ICT oraz pomocy dydaktycznych. 
Całkowita wartość realizowanego 

projektu wynosi 2  881  773,20 zł, a do-
finansowanie ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego 
986 118,91 zł.  

Na budowę sali gimnastycznej gmina po-
zyskała również dofinansowanie w wysokości 
600 000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fi-
zycznej.
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Ćwiczenia 
obrony cywilnej

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej

września 2016 r. na terenie Sędziszowa
Młp. odbyły się ćwiczenie zgry-

wające obrony cywilnej i  zarządzania kry-
zysowego w  ramach powiatowych kom-
pleksowych ćwiczeń nt. „Realizacja zadań 
związanych z ochroną ludności” pod kryp-
tonimem „Wrzesień 2016” z udziałem Urzę-
du Miejskiego w  Sędziszowie Młp., Staro-
stwa Powiatowego w Ropczycach i Urzędu 
Gminy Iwierzyce.

Przeprowadzone ćwiczenia składały się 
z dwóch etapów:

1. Teoretyczne ćwiczenia Zespołu Kiero-
wania w  siedzibie Urzędu Miejskiego w  Sę-
dziszowie Młp..

2. Cześć praktyczna: - ewakuacja Urzędu 
Miejskiego w  Sędziszowie Młp.,- ewakuacja 
poszkodowanych z hotelu przy ul. Sportowa 
32 Sędziszów Młp. 

W ćwiczeniu udział wzięli:
a) Zespół Kierowania Szefa OC Gminy Sę-

dziszów Młp.,,
b) Formacje obrony cywilnej Gminy Sędzi-

szów Młp.:
oraz w ramach współdziałania:
a) Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej w Ropczycach,
b) Komenda Powiatowa Policji w Ropczycach,
c) jednostki OSP Gminy Sędziszów Młp.: 

OSP z  Będziemyśla, OSP z  Czarnej Sędzi-
szowskiej, OSP z Borku Wielkiego oraz OSP 
z Nockowej gmina Iwierzyce,

d) Zespół Opieki Zdrowotnej w  Ropczy-
cach. 

ojewoda Podkarpacki zarządził
przeprowadzenie wyborów uzupeł-

niających do Rady Miejskiej w Sędziszowie 
Małopolskim w dniu 11 grudnia 2016 r., 
w okręgu wyborczym nr 2 w Sędziszowie 
Młp., obejmującym Osiedle Młodych nr 5, 

15

W

cywilnej i  zarządzania kryzysowego w  sytu-
acji kryzysowej oraz  organizacja i praktyczne 
współdziałanie organów i  sił ratowniczych 
w  prowadzeniu akcji ratowniczych oraz li-
kwidacji ich skutków.

W ramach praktycznego epizodu ćwiczenia 
Szefowie Obrony Cywilnej: Powiatu Ropczyc-
ko-Sędziszowskiego, Gminy Sędziszów Młp. 
i  Iwierzyce przeprowadzili akcję ratowniczą 
związaną z atakiem lotniczym w miejscowości 
Sędziszów Młp. ( w tym ewakuacja, ostrzeganie 
i alarmowanie ludności w miejscowości Sędzi-
szów Młp.) przy współudziale Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Ropczycach, jednostek Komen-
dy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w  Ropczycach, Komendy Powiatowej Policji 
w Ropczycach, jednostek OSP i formacji OC.

Ćwiczenia obserwowali pracownicy Wy-
działu Bezpieczeństwa i Zarządzania  Kryzyso-
wego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Rzeszowie, przedstawiciele jednostek samo-
rządu terytorialnego z terenu powiatu ropczyc-
ko-sędziszowskiego oraz zaproszeni goście.

5A, 10, 11, 13, 17. Wybory uzupełniające 
zostały zarządzone w związku z wygaśnię-
ciem mandatu radnego Pana Piotra Idzika. 

Wojewoda Podkarpacki ustalił również 
kalendarz wyborów przewidujący terminy wy-
konania określonych czynności wyborczych.

Komisarz Wyborczy w Rzeszowie okre-
ślił zaś terminy, w których przyjmować bę-
dzie zawiadomienia o utworzeniu komitetów 
wyborczych oraz zgłaszania kandydatów na 
członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Sę-
dziszowie Młp.

Celem ćwiczenia było sprawdzenie dzia-
łania struktur organizacyjnych Gminy Sędzi-
szów Młp. podczas realizacji zadań obrony 

Fot. Archiwum Starostwo Powiatowe

Fot. Archiwum Starostwo Powiatowe
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września br. czworo uzdolnionych
 uczniów szkół z naszej gminy, którzy nie 

mogli uczestniczyć w uroczystym wręczeniu 
stypendiów, spotkało się z burmistrzem Bo-
gusławem Kmieciem. Burmistrz wręczył im 
pamiątkowe dyplomy i nagrody finansowe.

Oto wszyscy stypendyści: 
Stypendia za wybitne wyniki w nauce:

1. Karol Czarnik, SP 3 w Sędziszowie Młp.
2. Katarzyna Kiebała, Gimnazjum w Czarnej Sędzi-
szowskiej
3. Arkadiusz Słowik, Gimnazjum w Sędziszowie Młp.
4. Natalia Basara, Gimnazjum w Sędziszowie Młp.
5. Michał Kocon, Gimnazjum w Sędziszowie Młp.
6. Alicja Drozd, SP 2 w Sędziszowie Młp.
7. Emilia Charchut, SP 3 w Sędziszowie Młp.
8. Martyna Draus, SP 3 w Sędziszowie Młp.
9. Anna Czapka, Gimnazjum w Sędziszowie Młp.
10. Sandra Krasoń, Gimnazjum w Sędziszowie Młp.
11. Edyta Świerad, Gimnazjum w Sędziszowie Młp.
12. Karol Siwiec, Gimnazjum w Sędziszowie Młp.
13. Natalia Pieja, Gimnazjum w Sędziszowie Młp.
14. Emilia Łoboda, Gimnazjum w Sędziszowie Młp.
15. Izabela Kiebała, Gimnazjum w Sędziszowie Młp.
16. Sara Kłos, Gimnazjum w Sędziszowie Młp.
17. Karolina Majka, Gimnazjum w Sędziszowie Młp.
18. Magdalena Bukiewicz, SP 2 w Sędziszowie Młp.
19. Aleksandra Kmieć, SP 2 w Sędziszowie Młp.
20. Patrycja Kmieć, SP 2 w Sędziszowie Młp.

słoneczne przedpołudnie 23 września
br. dzieci z klasy 0a ze Szkoły Pod-

stawowej nr 3 w Sędziszowie Młp. wybrały 
się na spacer po mieście. Podczas wędrówki 
poznawały historię miasta, miejsc najbar-
dziej charakterystycznych dla Sędziszowa. 
Zawitały również Ratusza, gdzie obejrzały 
zabytkowe podziemia. 

sierpnia br. w sędziszowskim Ratuszu
Ewa Połeć odebrała z rąk burmistrza 

Bogusław Kmiecia i zastępcy Wiesława Woj-
dona oficjalne przekazanie obowiązków dy-
rektora Szkoły Podstawowej w Zagorzycach 
Dolnych. Podczas spotkania nowa pani dyrek-
tor opowiadała o sowich planach na kadencję i 
pomysłach na rozwój szkoły.

Nasi zdolni

„Zerówkowicze”
w Ratuszu

Nowa dyrektor 
w Zagorzycach
Dolnych

7

W

30

21. Michał Mielniczuk, SP 2 w Sędziszowie Młp.
22. Hanna Wołek, SP 2 w Sędziszowie Młp.
23. Weronika Grabowska, SP 3 w Sędziszowie Młp.
24. Anna Niepla, SP 2 w Sędziszowie Młp.
25. Zofia Ostrowska, SP w Zagorzycach Górnych
26. Patrycja Kujda, SP w Zagorzycach Górnych
27. Anna Zagólska, SP w Klęczanach
28. Oliwia Szeliga, SP w Klęczanach
29. Ilona Kubik, SP w Zagorzycach Górnych

Stypendium za wybitne osiągnięcia w 
dziedzinie nauki:
1. Jakub Hulek, Gimnazjum w Sędziszowie Młp.
2. Emilia Szpara, Gimnazjum w Zagorzycach 
Górnych

3. Szymon Urbanek, SP 2 w Sędziszowie Młp.
4. Kamil Bezara, SP w Boreczku

Stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe:
1. Antoni Kozak, Gimnazjum w Czarnej Sędziszowskiej
2. Filip Drwal, Gimnazjum w Sędziszowie Młp.
3. Damian Felon, Gimnazjum w Sędziszowie Młp.
4. Jakub Przydział, Gimnazjum w Sędziszowie Młp.
5. Dorota Róg, Gimnazjum w Zagorzycach Górnych
6. Michał Dobrzański, SP 3 w Sędziszowie Młp.
7. Kamil Wesołowski, SP 3 w Sędziszowie Młp.
8. Patryk Drozd, SP 3 w Sędziszowie Młp.
9. Dawid Lorenc, SP 3 w Sędziszowie Młp.
10. Kacper Majka, SP 3 w Sędziszowie Młp.
11. Kamil Szkutak, SP 3 w Sędziszowie Młp.
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Prawie grzybobranie
J uż od sierpnia pojawiają się tacy dziwacy,

którzy wstają przed świtem, zakładają 
nieprzemakalne buty, biorą koszyk i rusza-
ją w tylko sobie wiadome miejsca, w sobie 
znanych lasach. Zwykło się o nich mówić 
po prostu: grzybiarze. Nie jest to jednak 
dobra nazwa, brzmi podobnie jak: stolarz, 
malarz, marynarz. Grzybiarz to nie zawód, 
to powołanie. Wyzwanie, aby szukać cze-
goś, czego łatwo nie jest znaleźć, czasem 
to nawet tego nie ma. To powołanie, które-
mu sprostają tylko prawdziwie nawiedzeni 
hobbyści. Nie brakuje ich wśród starszych 
i pełnoletnich, ale też zdarzają się nieletni 
pasjonaci uważnego przyglądania się ściół-
ce leśnej o określonej porze roku.

Nie zawsze jednak las jest łaskawy i obda-
rza swoimi zasobami. Z braku grzybów można 
więc poszukać czegoś w zamian, np. ... śmieci. 
Zaletą tego rozwiązania jest taki drobny fakt, 
że brak konkurencji zapewnia obfite zbiory.

Rokrocznie spora część naszego społe-
czeństwa robi porządki w swoim otocze-
niu, nazwane nieco na wyrost: „Sprzątanie 
Świata”. Od pewnego, nieodległego czasu, 
nasz polski świat ma się pod względem za-
śmiecenia dużo lepiej – ustawa o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach znacząco po-
prawiła stan zagospodarowania produkowa-
nych przez każdego odpadów, ale coś w tym 
temacie zostało jeszcze do zrobienia. 

Póki co, grzybobrania nie są wpisane w 
podstawę programową szkół różnego typu, 
ale dlaczego nie wybiegać przed szereg… 
Raz, że to pożyteczne zajęcie, dwa - dość 
przyjemne.

W wielu szkołach dziatwa rozpierzchła się 

w różnych kierunkach, szukając tego, co ktoś 
zostawił lub też sama zostawiła niechcący. Eli-
tarna jednostka Szkoły Podstawowej w Wolicy 
Piaskowej, w nielicznym składzie, ale za to mo-
bilna bo na rowerach, udała się na „grzybobra-
nie”, bo przecież do lasu nie jeździ się po śmieci.

Od lat penetrując ten teren, wiedzieliśmy 
gdzie i ile można znaleźć – zawsze dużo. Od 
czasu zmian w prawie, ilości wyrzuconych 
przedmiotów malały jak za dotknięciem  
czarodziejskiej różdżki. Co prawda zawsze 
można było znaleźć prawie kompletny mo-
nitor, doposażyć w części zamienne warsztat 
samochodowy, pozbierać materiały budow-
lane i inne tego typu „skarby”, lecz ilość już 
nie przerażała. W tym roku wzięliśmy mniej 

worków i tyle samo, co zwykle, zapału. Oczy-
ściliśmy rowy przy drodze przebiegającej 
przez las, znaleźliśmy mocno zużyte plasti-
kowe krzesło, komplet prawie nieużywanych 
opon rowerowych, nadkola samochodowe i 
drobnicę szklano – plastikową. Tu i ówdzie 
zdarzały się grzybki, ale niezbyt świeże lub 
niejadalne, daliśmy im więc szansę na pozo-
stanie w lesie, za to znalezionym śmieciom 
nie darowaliśmy.

Czarne worki wypełniły się i zostały zło-
żone w jednym punkcie, a potem pojechały 
tam, gdzie ich miejsce. 

Ot, taki dowód, że w lesie też można zro-
bić coś pożytecznego, zwłaszcza że robi się to 
za innych i dla wszystkich.
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„Jedynka” przedszkolem z radością
adosne przedszkole” - pod takim 
  hasłem dzieci z przedszkola nr 1 w 

Sędziszowie Młp. i Wolicy Ługowej, obcho-
dziły swoje tegoroczne święto. Tytuł ten, 
to powtórka sukcesu sprzed roku, kiedy to 
przedszkole uhonorowane zostało mianem 
Przedszkola z Pasją. Tym razem zawalczyło 
o tytuł, gdzie główną ideą jest kreatywność, 
integracja i innowacja.

W sobotę 17 września na hali sporto-
wej w Kawęczynie przedszkolaki po raz 
drugi uroczyście świętowały Ogólnopolski 
Dzień Przedszkolaka. Część oficjalna była 
okazją do wspólnego odśpiewania hymnu 
oraz złożenia życzeń na ręce solenizantów. 
W myśl ubiegłorocznych obchodów, rów-
nież w tym roku pracownicy przedszkola 
wcielili się w role bohaterów i wystawili 
spektakl pt. „Kaczka Dziwaczka” Jana Brze-
chwy. Doskonale obsadzone role „aktorów 
amatorów” sprawiły, że dzieci, rodzice oraz 
zaproszeni goście świetnie się bawili, czego 
potwierdzeniem były liczne brawa, salwy 
śmiechu, a nawet nieukrywany zachwyt 
w oczach najmłodszych. Pomysłowa in-

„R scenizacja już po raz kolejny okazała się 
strzałem w dziesiątkę. Dodatkowe atrakcje 
zapewniła zabawa w stylu meksykańskim, 
będąca jednocześnie świetną okazją do za-
cieśnienia relacji z dziećmi, rodzicami i pra-
cownikami przedszkola. 

Tegoroczne obchody stały się również 
doskonałą okazją do ogłoszenia placówki 
mianem „Radosnego Przedszkola”. Walka 
o tytuł rozpoczęła się we wrześniu 2015 
roku, kiedy to zarówno nauczyciele, jak 
i dzieci dołączyły do ogólnopolskiego kon-
kursu prowadzonego właśnie pod tym ty-
tułem. Zadania jakie podjęła społeczność 
przedszkolna opierały się na usprawnianiu 
i udoskonalaniu procesu dydaktycznego, 
rozwijaniu kreatywności dzieci oraz in-
tegrowaniu ich poprzez wspólną zabawę 
i naukę. Nad przebiegiem przedsięwzięcia 
czuwała pani Sabina Gibała, która kończąc 
55-godzinny kurs zakończony egzaminem oraz 
koordynując prawidłowe wykonywanie po-
szczególnych zadań, dbała by wszystko zro-
biono na czas. Dzięki wspólnym staraniom 
nauczycieli, dzieci jak i rodziców Studium 

Prawa Europejskiego w Warszawie, pod 
koniec czerwca 2016 roku przyznało Przed-
szkolu Jedynce miano „Radosnego Przed-
szkola”. Jest to kolejne wyróżnienie i powód 
do dumy dla całej społeczności przedszkol-
nej.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością 
wicestarosta powiatu ropczycko-sędziszow-
skiego Bernadeta Frysztak, zastępca bur-
mistrza Sędziszowa Młp. Wiesław Wojdon 
oraz sołtys Wolicy Ługowej Eleonora Żurad, 
którzy oprócz ciepłych słów skierowanych w 
szczególności do najmłodszych, obdarowali 
ich koszami słodkości. 

Ogólnokrajowy charakter święta obcho-
dzonego po raz piąty jako Ogólnopolski 
Dzień Przedszkolaka jest ważnym wydarze-
niem, które wsposób szczególny podkreśla 
prawo dziecka do zabawy i szczęśliwego 
dzieciństwa, a także wsparcia jego rozwoju 
już od najmłodszych lat. Prawdziwe są więc 
słowa skandowane niejednokrotnie przez 
dzieci z całego kraju, w tym również przez 
maluchy z sędziszowskiej i wolickiej „Je-
dynki” iż: „Najfajniejsze święto dzieciaka 
-to dzień Przedszkolaka”.
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ytowane ludowe przysłowie kieruje
wagę na termin wykopek. Ponadto za-

wiera pewną osobliwość językową – ludzie 
różnych stanów mianem strzechy określali 
dom rodzinny, niezależnie od rodzaju za-
daszenia. W ostatnich latach następują wy-
raźne zmiany w naszym wiejskim pejzażu. 
Zanikają stopniowo typowe dla tych stron 
zagrody. Z powodu malejącego zaintere-
sowania hodowlą zwierząt gospodarskich 
bezużyteczne stają się budynki, bez których 
jeszcze do niedawna nie mogli się obejść 
miejscowi rolnicy.

Obserwując usytuowanie gospodarstw, 
można jeszcze dostrzec ślady układów ulico-
wych i wielodrożnych. Niegdyś częstokroć o 
kształcie wsi decydowała obecność rzeki bądź 
większego stawu. Na terenach od wieków za-
lesionych powstawały osady na porębach. 
Proces ten nasilał się od XIV wieku. Dawne 
zagrody sytuowano możliwie jak najdalej od 
siebie. Kryte słomą lub gontem drewniane 
budynki z łatwością trawione były przez po-
żary. Stojące przy drogach domy, oddzielone 
od nich ogródkiem lub sadem, zasłaniały 
znajdujące się w głębi stodoły, stajnie, szopy, 
kurniki, studnie. U biednych zagrodników za-

NASZE KLIMATY
W zagrodzie grodę stanowiła zwykle jednoizbowa chata. Z 

biegiem lat, na skutek działów, nawet rozległe 
obejścia kmiece zmniejszały swą powierzch-
nię. Gdy teren był zbyt wąski, wówczas budo-
wano domy połączone ze stajniami, oborami, 
a nawet ze stodołami. W takim wypadku do 
części mieszkalnej zazwyczaj wiodły osobne 
drzwi. Takie wieloczłonowe budynki miały 
swoje zalety – w czasie słoty lub silnych mro-
zów można było obsłużyć zwierzęta bez wy-
chodzenia na zewnątrz. 

Zagrodzona zagroda
Wyraz zagroda oznacza teren ogro-

dzony. Miejsce między zabudowaniami na-
zywano podworcem, obejściem lub placem. 
Dawniej powszechne były płoty chruściane, 
wyplatane pionowo lub poziomo z długich 
gałęzi. Czasem ograniczano się do pojedyn-
czych drągów bądź dronek wykonanych z 
drewna łupanego. W XIX wieku pojawiły 
się sztachety, parkany, ostrokoły, zaś w na-
stępnym stuleciu druciane siatki. Aby do 
gospodarstwa nie zakradły się siły nieczyste 
i różne złe moce, dodatkowo wplatano cier-
niste gałązki. Starano się ponadto, by furtki i 
wrota nie stały długo otworem. Nie powinno 
się uporczywie spoglądać przez płot na czyjeś 
podwórze. Gospodarze mogliby pomyśleć, 
że intruz chce rzucić uroki. W obawie przed 
złym lichem przy płocie chętnie sadzono 
ochronne jawory, klony, jesiony, leszczynę, li-

laki. Rośliny te uchodziły za antidotum prze-
ciw czarownicom i wszelakim złym mocom. 
Unikano obecności bzu czarnego uważanego 
za siedlisko diabła. Po zmroku nie wolno było 
pod płot wylewać wody, a o każdej porze ba-
wić się dzieciom w pobliżu ogrodzenia. Nie 
powinny też one przeciskać się pod spodem, 
gdyż mogłyby przestać rosnąć. Nieszczęście 
na domowników sprowadzało wyciąganie z 
płotów gałązek lub drewienek – jeśli czynił 
to jakiś obcy przechodzień. Z kolei przyno-
sił ulgę chorym dym pochodzący ze spale-
nia fragmentu chruścianego płotu. Niemal 
w każdej wiejskiej zagrodzie, zwłaszcza od 
XIX wieku, znajdowały się miejsca, gdzie 
kwitły malwy, floksy, onętki, nagietki, astry, 
a zatem raczej wysokie rośliny ozdobne. Nie 
mogło zabraknąć też ziół, za pomocą których 
leczono chorych. Niektóre części zagrody no-
siły ciekawe nazwy np. gumnem nazywano 
otoczenie stodoły, owrociem  miejsce blisko 
bramy, natuniem - obok szopy, gdzie rąbano 
drewno. 

Literatura i malarstwo XIX wieku, a tak-
że młodopolskie, z upodobaniem afirmowały 
sielskie, malownicze wioski. Akcentowały ko-
lorystykę, bujność i witalność jej mieszkań-
ców. Takie jednostronne obrazowanie dawnej 
wsi polskiej, chociaż niezbyt obiektywne, 
mile pobudza naszą wyobraźnię. Pozwala 
snuć mrzonki o idyllicznej rzeczywistości. 
Skłania do marzeń o życiu spokojnym, bez-
piecznym, wolnym od pośpiechu i od zagro-
żeń cywilizacyjnych.

Tekst i ilustracja: Maria Wilczok.

C
„Kiedy spadają orzechy, zwoźcie ziemniaki 

pod strzechy”
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Magiczne Wakacje 
w bibliotece w Klęczanach

ajęcia w ramach akcji „Magiczne Wa-
kacje 2016 w Bibliotece Publicznej w 

Klęczanach”  odbywały się dwa razy w tygo-
dniu, we wtorki i w czwartki, ale dzieci zaglą-
dały częściej, spędzając w placówce swój wol-
ny czas. W tym roku spotkania w bibliotece 
przebiegały pod hasłem „Jesteśmy małymi 
odkrywcami przyrody”. 

W bibliotece dzieci bajki, bawiły się, ryso-
wały i malowały. Były też organizowane zabawy 
na świeżym powietrzu. Korzystaliśmy z pięk-
nego ogrodu, który otacza budynek biblioteki. 
Podczas tych spotkań dzieci miały zorganizo-
wane zajęcia lub spontanicznie bawiły się w te-
atr, wykorzystując do tego kurtynę, zabawki lub 
własnoręcznie wykonane kukiełki. Nowością 
była zabawa solą, zbieranie, suszenie ziół i wy-
korzystywanie ich do prac plastycznych. Dzieci 
chętnie malowały farbami, lepiły z plasteliny, 
wycinały. W tym roku najwięcej było zabaw 
z kolorowym papierem, cekinami, tekturą fa-
listą. Podczas zajęć przenieśliśmy się w świat 
baśni i legend, dotarliśmy do Krainy Smoków, 
szukaliśmy kwiatu paproci, czytaliśmy na głos 
fragmenty baśni. Następnie po głośnej lekturze 
dzieci wykonywały prace plastyczne związane z 
tematem zajęć. Był też mini konkurs, zagadki.

27 czerwca - Powitanie lata z kwiatem 
paproci

W tym dniu zajęcia na powitanie lata na-
wiązywały do nocy świętojańskiej. Jednym ze 
zwyczajów jest szukanie kwiatu paproci, o czym 
dowiedziały się czytając bajkę J.I. Kraszewskiego 
„Kwiat paproci”. Baśń posłużyła do rozmów na 
temat wartości. Co oznaczało posiadanie kwia-
tu, czy warto go było znaleźć, skoro nie można 
było się bogactwem podzielić z kimkolwiek? 
Co jest ważniejsze w życiu: mądrość, bogactwo, 
dobro? Czy można kupić szczęście za pieniądze? 
Pogadanka ta miała na celu zrozumienie mo-
rału: „Nie ma szczęścia dla człowieka, jeśli się z 
nim z drugim podzielić nie może”. 

12 lipca - Odkrywamy tajemnice przyrody 
Pogoda była zachęcająca do spacerów, dla-

tego zgodnie z zapowiedzią zajęcia odbyły się 
w bibliotece i w plenerze. Dzieci szukały miesz-
kańców ogrodu, zwracały uwagę na to co fru-
wa, chodzi, bzyczy. Radość spławił im domek 
kreta, potraktowały go jako ważne znalezisko. 
Co do flory, to przekrzykiwały się „o stokrot-
ka”, „mam mlecza”, „tu rośnie pokrzywa”, a pani 
bibliotekarka uzupełniła ich wiedzę o inne zio-
ła, jak: krwawnik, mniszek, tasznik, przytulia, 
nawłoć. Zbierały także to, co darował im ogród 
znajdujący się przy bibliotece, aby móc przed-
stawić wrażenia z wycieczki w oryginalny, re-
alistyczny sposób.  Po powrocie do biblioteki 
wykonywały jaszczurki. Dowiedziały się jakie 
ich rodzaje występują w przyrodzie, korzystając 

Z

z książki „Zwierzęta i rośliny Europy” i „Zwie-
rzęta i ich dzieci”. Wszystkie prace znalazły się na 
wystawce. Wśród nich były: jaszczurki zielone, 
jedna żyworodna, gekon, kameleon, padalec, 
legwan. Największą sympatią dzieci cieszyła się 
jaszczurka zielona, tych było najwięcej.

14 lipca - Letni zegar słoneczny na wesoło
W tym dniu dzieci wykonywały specjalny 

zegar, który odmierza letni czas. Liczy się go 
słonecznie, radośnie, zabawowo, beztrosko, czyli 
wakacyjnie. Inspiracją do jego wykonania była 
książka „50 prac ręcznych na lato”. Z nią wyko-
nanie zegara okazało się bardzo proste. Dzieci 
wycięły dwie tarcze odrysowując okrąg od tale-
rza, rybki i statek od szablonu, a ozdobiły je we-
dług swojego pomysłu. Gdy statek był gotowy, 
rybki zostały ponumerowane i każda na swoim 
miejscu czekała na początek zabawy, pozostało 
wymyślenie 12 konkurencji. Każde z dzieci po-
dawało propozycje do swoich rybek. Polecenia 
do wykonania były skrupulatnie zapisywane 
przez dzieci na kartkach, a potem przepisane 
wspólnie na dużym plakacie. I tak powstała 
instrukcja do Zegara na Wesoło. Niewtajemni-
czonym byłoby trudniej odczytać polecenia, bo 
z braku miejsca uczestnicy zastosowali pismo 
obrazkowe czyli piktogramy. Do gry potrzeb-
na jeszcze była kostka, jej rolę przejęła piłka z 
numerkami. Do każdej rybki było przypisane 
jakieś zadanie. Np. należało powiedzieć zagad-
kę, narysować zwierzę z zamkniętymi oczami, 
wymyślić kalambury, gimnastykować się, stroić 
miny, wykazać się spostrzegawczością. Zaletą 
tej gry jest to, że można zmieniać zadania, gdy 
już się znudzą. Najbardziej podobało się uczest-
nikom zajęć naśladowanie zwierząt, śpiewanie 

piosenek i odgrywanie scenek. Mruczenie kot-
ków, chrumkanie świnek było częste, bo szóstki 
padały jedna za drugą.

19 lipca – „ Podróż do Bajkowych Krain” 
W tym dniu dzieci wybrały się w podróż 

do Bajkowych Krain. Aby się tam dostać nale-
żało namalować Krainy tak, by miały związek z 
książką i biblioteką. Następnie dzieci nazywały 
swoje ilustracje i przyklejały w różnych miej-
scach biblioteki, które były odwiedzane podczas 
zabawy. Dodatkowo dzieci otrzymały karteczki 
ze zdaniem rozpoczynającym lub kończącym 
bajkę. Należało dopasować tekst do Krainy, tak 
by określał jej rodzaj. Dzieci mogły poruszać się 
tylko bajkowymi ścieżkami, które zostały ułożo-
ne na podłodze tak, by prowadziły do wszystkich 
Krain, a w domyśle, pomogły dzieciom zwiedzić 
całą bibliotekę. Następnym punktem zabawy 
było przygotowanie bajkowych strojów. W becz-
ce na zabawki dzieci odnalazły różne elementy 
garderoby i same decydowały za jaką postać 
chcą się przebrać. I tak w dalszą podróż udały 
się: Czerwony Kapturek, Złotowłosa, Smok i 
Wróżka. Najważniejsza cześć odbyła się w Kra-
inie Zabawy, gdzie znalazły karteczki z zagadka-
mi w czarodziejskiej szklanej kuli. Należało na 
podstawie podanych fragmentów podać tytuły 
książek. Były też szczegółowe pytania ze znajo-
mości treści baśni. Niekiedy należało poszukać 
odpowiedzi w książce.

25 - 26 lipca - „Smoki, smoczki”
Dzieci zastanawiały się nad ważnym pyta-

niem „Czy wszystkie smoki są złe? Czy te groźne 
postacie z legend można oswoić? Jakoś się z nimi 
zaprzyjaźnić?”
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Nagrodzeni piłkarze i zawodnik sumo

„Gdzie są smoki? Przecież były.
W Wiśle się nie potopiły.
Daję słowo – jeden żyje”.
(Teresa Ferenc – „O smokach”)
Smoki są przedstawiane jako groźne stwo-

rzenia. Przypomnieliśmy sobie legendę „O Smo-
ku Wawelskim” i o „Bazyliszku”. Czy wszystkie 
smoki są złe? Te na niebie, układające się w 
gwiazdozbiór, na pewno nie. Chińczycy wierzą, 
że smok opiekuje się ich krajem, obdarza ich 
szczęściem. Na potwierdzenie tego, że smoki 
mogą być dobre, dzieci wymieniły Smoczycę, 
przyjaciółkę Shreka. Była niczym jego rycerz 
i pomagała mu w pokonywaniu różnych trud-
ności. W obronie smoków wystąpiła też Edyta 
Zarębska w swojej opowiastce „Nie wszystkie 
smoki są złe”, którą dzieci znają z książki „365 
bajek na dobranoc”. Przemianę smoka opisał w 
sposób humorystyczny Jan Brzechwa w wierszu 
„Smok”. Dlatego już nie jest groźny i nie boi się 
go nawet małe dziecko. Dzieci ocieplały wize-
runek smoka przez malowanie go i układanie 
bajki, w której był pozytywną postacią. Na znak 
sympatii do smoka dzieci robiły jego maskę 
 z pudełka na warzywa, bibuły i papieru koloro-
wego.  Smok chciał zaprezentować się groźnie, 
ale był dobrotliwy. 

Koniec „Wakacji w Bibliotece 2016”
Na jednych z ostatnich z wakacyjnych za-

jęć wypożyczalnia zamieniła się w kącik zie-
larski. Susz otrzymaliśmy dzięki pierwszym 
spotkaniom poświęconym przyrodzie. Wtedy 
właśnie dzieci zbierały zioła, polne kwiaty i zrobiły 
z nich bukieciki, które do tej pory zdążyły się za-
suszyć. I tak z całkiem sporych zapasów dzieci 
powybierały te, które ich zdaniem najbardziej 

kojarzyły się z przeżytymi wakacjami. Znalazły 
się wśród nich: mak, bławatek, rumianek, nagie-
tek, krwawnik, nawłoć, wyka. Pierwszym zada-
niem była próba odnalezienia wybranej przez 
siebie rośliny w atlasie i jej identyfikacja. Dzieci 
poprzyklejały je na kartce wśród namalowanych 
za pomocą gąbkowych stempelków motylków, 
kwiatów, biedronek.

Zakończenie wakacyjnego czasu spędzo-
nego w bibliotece miało miejsce w 25 sierpnia. 
W tym dniu młodzi czytelnicy wyklejali koloro-
wą solą sylwetki owadów, a na pamiątkę spotka-

nia każdy z nich otrzymał ołówek z papierową 
zabawką, do samodzielnego przyozdobienia. 

Słodkim poczęstunkiem i wyścigiem żółwi 
zakończyliśmy „Magiczne Wakacje 2016 w Bi-
bliotece Publicznej w Klęczanach”. Do zobacze-
nia za rok!

Zapraszamy do oglądania prac dzieci wy-
stawionych w holu biblioteki i do zapozna-
nia się ze szczegółową relacją z zajęć, wraz 
ze zdjęciami, na stronie internetowej biblioteki.  
http://biblioteka.mgoks.pl/kleczany/aktualnosci.
html

Kolejni sportowcy otrzymali w tym 
roku nagrody z rąk burmistrza Bogu-

sław Kmiecia. Tym razem piłkarze z Zago-
rzyc i Będziemyśla, oraz zawodnik sumo. 
Nagrody burmistrz wręczył 30 sierpnia 
w sędziszowskim Ratuszu. 

Po 500 zł brutto dla piłkarzy i trenera 
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pło-

mień” Zagorzyce za osiągnięte wyniki spor-
towe, a w szczególności za awans do klasy 
okręgowej PZPN wywalczony w sezonie 
2015/2016. Takie same kwoty otrzymali pił-
karze i trener Ludowego Klubu Sportowego 
„Gród” Będziemyśl do A klasy PZPN wywal-
czony w sezonie 2015/2016.

Natomiast 1000 zł brutto dla Damiana 

Ochała z Zagorzyc, zawodnik LUKS „Syrena” 
Gnojnica Wola, za osiągnięte wyniki spor-
towe, a w szczególności za zajęcie II miej-
sca w kategorii seniorów do 100 kg w Mi-
strzostwach Polski w Sumo, kute odbyły się 
w Warszawie w dniach 1-2 kwietnia 2016 r. 

Od zagorzyckiej drużyny burmistrz 
Kmieć otrzymał szalik.
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XVI zawody wędkarskie 
o Puchar Burmistrza

września br. w Czarnej 
Sędziszowskiej odbył się XVI Zawo-

dy Wędkarskie o Puchar Burmistrza Sędzi-
szowa Małopolskiego. Uczestniczyło w nich 
27 seniorów i 8 juniorów, a zmagania obser-
wował burmistrz Bogusław Kmieć.

17 Kategoria senior:
1. Andrzej Anyszek
2. Zbigniew Buraś
3. Paweł Smęt

Kategoria junior:
1. Miłosz Skarbek
2. Dominik Siwiec
3. Jan Ziobro

Największą rybę złowił Miłosz Skarbek
Organizatorami zawodów był Zarząd 

Koła Miejsko-Gminnego PZW nr 26 w  Sę-
dziszowie Młp. oraz Burmistrz Sędziszowa 
Małopolskiego. Zawody zakończyły się ule-
wą, dlatego nagród i pucharów nie wręczano 
tradycyjnie tuż po zawodach, lecz w później-
szym terminie.
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Żegnaj lato na rok…
ato 2016 mieszkańcy pożegnali
podczas pikniku na Osiedlu Młodych 

w Sędziszowie Młp.. Była piękna pogoda i 
mnóstwo atrakcji. Dmuchańce, przejażdżki 
samochodzikami i konikami, malowanie 
twarzy, pokazy militarne i smakołyki tra-
dycyjnej kuchni. A dla miłośników moto-
ryzacji niespodzianka - pokaz aut tuningo-
wanych.
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