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Puchar Burmistrza dla Lechii

fot. M.Idzik (3)



21 sierpnia br., tradycyjnie po zakończeniu żniw, burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć zaprosił rolników z całej gminy na 

Dożynki. Rozpoczęły się one przejazdem grup dożynkowych z Osiedla Młodych do kościoła farnego, gdzie odprawiona została Msza Święta 

w intencji rolników. Następnie na stadionie Lechii grupy dożynkowe zaprezentowały swoje wieńce i przedstawiły krótkie przyśpiewki dożyn-

kowe. Już po raz drugi burmistrz Kmieć wręczył też nagrody dla sołectw, w których w ubiegłym roku urodziło się najwięcej dzieci. I miejsca 

zajął Borek Wielki, II Wolica Piaskowa, III Będziemyśl, natomiast lubczyk dla sołectwa, gdzie było najmniej urodzeń, otrzymała Wolica 

Ługowa. Na zakończenie dożynek zagrał zespół Baciary. 
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lipca br. przy Szkole Podstawowej

nr 3 w Sędziszowie Małopolskim, 

której rozbudowa i remont dobiegają koń-

ca, odbył się kolejny briefing burmistrza 

Bogusława Kmiecia. Podczas spotkania  

z mediami burmistrz mówił m.in. o naj-

większych inwestycjach realizowanych 

przez gminę, planach poszerzenia granic 

Sędziszowa. 

Spotkanie odbyło się przy SP 3, która 

została rozbudowana o salę gimnastyczną, 

o dwie kondygnację nad łącznikiem pomię-

dzy starym budynkiem szkoły i salą gim-

nastyczną. Już w trakcie rozbudowy szkoły, 

podjęto decyzję, by dobudować kondygna-

cję. – Wiązało się to z reformą szkolnictwa. 

Koszt tej inwestycji to ponad 3,3 mln zł, z 

czego dofinansowanie wynosiło prawie 1 mln 

zł z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego oraz 600 tys. 

zł z Ministerstwa Sportu. W ramach tego pro-

jektu szkoła doczekała się sprzętu kompute-

rowego, zakupiono 12 laptopów i cały sprzęt 

do obsługi internetowej. Na dachu budynku 

zainstalowane zostały panele fotowoltaicz-

ne. Zakres prac został jeszcze poszerzony o 

remont starego budynku szkoły, wymienio-

na zostanie instalacja CO, budynek zostanie 

docieplony. Na zewnątrz przygotowane jest 

także małe zaplecze sportowe.

Burmistrz mówił także o trwającej od 

kilku miesięcy termomodernizacji sześciu 

obiektów użyteczności publicznej. Kwota cał-

kowita po przetargu to 4 952 922,21 zł, z czego 

3 570 587,61 zł to dofinansowanie z RPO WP. 

Prace, czyli wymiana okien i drzwi, wymiana 

instalacji CO wewnątrz budynków, docieple-

nie ścian i stropów, a także całkowicie nową 

elewację. Termomodernizacja dotyczy szkół 

w Kawęczynie Sędziszowski, Szkodnej, Krzy-

wej, Czarnej, Przedszkola Publicznego Nr 2 w 

Sędziszowie Młp., OSP w Boreczku. Wszyst-

kie inwestycje zakończą się przed początkiem 

września.

Nowe przedszkola
W związku z reforma edukacja połączy-

liśmy SP2 z gimnazjum sędziszowskim i od 

4 września będzie już istniała Szkoła Podsta-

wowa nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi, a dy-

rektorem tej szkoły jest pani Maria Chuderska. 

Dzieci będą uczyły się w dwóch lokalizacjach. 

W dawnym budynku gimnazjum klasy IV-VII 

oraz pozostałe oddziały gimnazjum, natomiast 

w starym budynku SP 2 dzieci klas 0-III. Uda-

ło się we wszystkich szkołach gminy udało się 

zapewnić jednozmianowość nauczania.

Burmistrz poinformował również, że nie 

udało się zagwarantować miejsc w przed-

szkolach wszystkim dzieciom z gminy. W tej 

chwili zabezpieczonych jest 680 miejsc, jed-

nak okazało się, że po zgłoszeniach dzieci, 

brakło miejsc dla 67. – Aby problem rozwią-

zać, 16 dzieci zaproponowaliśmy przyjęcie do 

oddziału przedszkolnego przy SP3, natomiast 

dla pozostałych dzieci szykowane jest przed-

szkole w starym budynku gimnazjum. Koszt 

27 tej inwestycji, łącznie z wyposażeniem przed-

szkola, placem zabaw, to 350 tys. zł – mówił 

burmistrz Kmieć.

Trwa też budowa przedszkola w Górze 

Ropczyckiej, które kosztuje 3  719  000 zł, z 

czego udało się pozyskać dofinansowanie 

700 000 tys. zł. W przedszkolu znajdzie miej-

sce  95 dzieci. 

Inwestycje kolejowe
Burmistrz mówił też o inwestycjach ko-

lejowych. Długo oczekiwana estakada przy 

dworcu kolejowym zostanie oddana do użytku 

początkiem września. Natomiast zamknięty 

zostanie przejazd ulicą Konopnicką, a oddane 

do użytku przejście dla pieszych i rowerzystów. 

Zamknięty zostanie również przejazd ul. Kol-

buszowską, gdyż inwestor, zgodnie z projekta-

mi, musi zlikwidować tzw. chopkę. Burmistrz 

poinformował też o rozpoczęciu w bieżącym 

roku prac przy drodze łączącej ul. Kolbuszow-

ską z drogą krajową DK4. W 2017 r. prace 

będą obejmować budowę ronda w Wolicy Łu-

gowej i Kawęczynie. Inwestycja realizowana 

będzie również w 2018 r., a współfinansowana 

będzie przez PKP.

Większy Sędziszów?
W trakcie briefingu burmistrz Bogusław 

Kmieć mówił też o poszerzeniu granic Sę-

dziszowa. W tej sprawie jesienią przeprowa-

dzane będą konsultacje wśród mieszkańców, 

a miasto miałoby być poszerzone o Wolicę 

Ługową, Wolicę Piaskową, Kawęczyn, Bo-

rek Wielki. Według planów do końca marca 

2018 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych 

złożony zostanie wniosek w tej sprawie, i je-

śli wszystko pójdzie zgodnie z planami władz 

Sędziszowa, to nowe granice administracyj-

ne miasta będą obowiązywały od 1 stycznia 

2019 r. – Zapewniam też mieszkańców, że 

w związku ze zmianami granic, nie będzie 

zmiany wysokości podatków, ponieważ staw-

ki są takie same w całej gminie. Bezpłatna jest 

też wymiana dowodów osobistych, natomiast 

mieszkańcy będą musieli koszt wymiany 

praw jazdy. Ale istnieje szansa, by za zgoda 

rady powiatu, zwolnienia mieszkańców z 

opłat za dowody rejestracyjne.

Włodarz gminy przypomniał też o pro-

gramie profilaktyki próchnicy lakowania 

„siódemek” wśród 12- i 13-latków w naszej 

gminie. Prowadzony jest on w gabinetach 

pani K. Jasińskiej w Sędziszowie Młp. i Za-

gorzycach. Od września prowadzony będzie 

też program zdrowotny skierowany do osób 

powyżej 65 roku życia. Są to szczepienia 

ochronne przeciwko grypie. 
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lipca 2017 r. odbyła się XXXVII

Nadzwyczajna Sesja Rady Miej-

skiej w Sędziszowie Młp., w trakcie której 

uchwalono także następujące uchwały:

1. Uchwała w sprawie utworzenia odręb-

nych obwodów głosowania w Szpitalu Po-

wiatowym i  Zakładzie Pielęgnacyjno-Opie-

kuńczym w Sędziszowie Małopolskim oraz  

w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie w celu 

przeprowadzenia głosowania w referendum 

lokalnym. Na mocy tejże uchwały utwo-

rzono odrębne obwody głosowania w celu 

przeprowadzenia głosowania w  referendum 

sierpnia 2017 r. odbyła się XXXVIII

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej  

w Sędziszowie Młp., w trakcie której  

uchwalono następujące uchwały:

1. Uchwała w sprawie powołania Miejskiej 
Komisji do Spraw Referendum w Sędziszowie 
Małopolskim. Na jej mocy powołuje się Miejską 

Komisję do Spraw Referendum w Sędziszowie 

Małopolskim do wykonywania czynności przewi-

dzianych dla terytorialnych komisji do spraw refe-

rendum określonych w ustawie z dnia 15 września 

2000 r. o referendum lokalnym  (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 400), ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks 

wyborczy ( Dz.U. z 2017 r. poz. 15 z późn.zm.) 

oraz aktach wykonawczych w referendum lokal-

nym w Gminie Sędziszów Małopolski w istotnej 

sprawie, dotyczącej społecznej i gospodarczej wię-

zi łączącej tą wspólnotę w przedmiocie ochrony 

przeciwpowodziowej i ochrony przed suszą wy-

znaczonym Postanowieniem Komisarza Wybor-

czego w Rzeszowie na dzień 3 września 2017 r.,  

w składzie:

1. Antosz Marek zam. Sędziszów Mł

2. Charchut Jolanta zam. Zagorzyce

3. Dziuba Krzysztof zam. Góra Ropczycka

4. Pawłowska Teresa zam. Sędziszów Młp.

5. Sobecka Agnieszka zam. Sędziszów Młp.

6. Stachnik Barbara zam. Sędziszów Młp.

7. Wątróbski Józef zam. Sędziszów Młp.

8. Zawiślak Edward zam. Zagorzyce

2. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej dla Samorządu Województwa Pod-
karpackiego, na mocy której postanowio udzielić 

z budżetu Gminy Sędziszów Małopolski w 2017 

roku pomocy rzeczowej dla Samorządu Woje-

wództwa Podkarpackiego w postaci:

1) zakupu 80 szt. klonów kulistych wraz z nasa-

dzeniem, 

2) zakupu 6 szt. koszy wraz z ustawieniem,

3) zakupu 5 szt. ławek wraz z montażem w pasie 

28

9

lokalnym w  Gminie Sędziszów Małopolski 

w istotnej sprawie, dotyczącej społecznej  

i gospodarczej więzi łączącej tą wspólnotę  

w przedmiocie ochrony przeciwpowodziowej 

i ochrony przed suszą zarządzonym na dzień 

3 września 2017 r.:

Numer 

obwodu 

głosowania

Granice obwodu 

głosowania

Siedziba 

Obwodowej 

Komisji Wy-

borczej
22 Dom Pomocy 

Społecznej w 

Rudzie

Dom Pomocy 

Społecznej 

w Rudzie
23 Szpital Powiatowy 

w Sędziszowie 

Młp.

Zakład Pielęgna-

cyjno-Opiekuńczy 

w Sędziszowie 

Młp.

Oddział Cho-

rób Wewnętrz-

nych

w Sędziszowie 

Młp.

ul. Wyspiań-

skiego 14

Zgodnie z ustawą o referendum lokalnym 

głosowanie w referendum przeprowadza się 

w stałych i odrębnych obwodach głosowania, 

o których mowa w kodeksie wyborczym. Od-

rębny obwód głosowania tworzy się w zakła-

dzie opieki zdrowotnej i domu pomocy spo-

łecznej, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim 

przebywać co najmniej 15 wyborców, nie-

utworzenie obwodu jest możliwe w uzasad-

nionych przypadkach, wyłącznie na wniosek 

osoby kierującej daną jednostką.

Z informacji uzyskanych od kierowników 

ZOZ-u w Ropczycach i DPS w Rudzie wyni-

ka, że w obu tych placówkach w dniu referen-

dum przebywać będzie powyżej 15 wybor-

ców. Jednocześnie kierownicy w/w jednostek 

nie wnieśli uzasadnionych uwag dotyczących 

utworzenia odrębnych obwodów głosowania.

drogi wojewódzkiej nr 987 przy ul. Grunwaldzkiej 

w Sędziszowie Małopolskim. 

Zarząd Osiedla nr 5 w Sędziszowie Mało-

polskim wystąpił z wnioskiem, aby z ich budżetu 

osiedlowego zagospodarować pas drogowy w cią-

gu drogi wojewódzkiej Nr 987 – ul. Grunwaldzka. 

Powyższe zagospodarowanie polegać będzie na 

zakupie i nasadzeniu 80 szt. klonów, 5 szt. ławek 

oraz 6 szt. koszy betonowych z osłonkami. Na-

sadzenie drzew i usytuowanie elementów małej 

architektury będzie stanowiło kontynuację za-

gospodarowania w ciągu drogi wojewódzkiej 

oraz poprawi wizerunek miasta przy wjeździe 

od strony Rzeszowa. Ponieważ ul. Grunwaldzka 

jest drogą wojewódzką wykonanie zagospodaro-

wanie terenu pasa drogowego z budżetu Gminy 

Sędziszów Małopolskiego musi być zrealizowana 

w formie pomocy rzeczowej dla Województwa 

Podkarpackiego.

3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały bu-
dżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 
2017 nr XXIX/272/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. 

4. Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej Gminy Sędziszów Mało-
polski.

Uchwała w sprawie ustalenia sieci publicz-
nych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych, na mocy której usta-

lono sieć publicznych przedszkoli prowadzonych 

przez Gminę Sędziszów Małopolski:

1) Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sędziszowie 

Małopolskim ul. 3 Maja 21 z  Oddziałem Zamiej-

scowym w Wolicy Ługowej,

2) Publiczne Przedszkole Nr 2 w Sędziszowie 

Małopolskim ul. Osiedle Młodych 9,

3) Publiczne Przedszkole w Zespole Szkół  

w Górze Ropczyckiej,

4) Publiczne Przedszkole w Zespole Szkół  

w Wolicy Piaskowej.

Ustalono także sieć oddziałów przedszkol-

nych w szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Sędziszów Małopolski:

1) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawo-

wej w Będziemyślu,

2) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawo-

wej w Boreczku,

3) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawo-

wej w Borku Wielkim,

4) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawo-

wej w Czarnej Sędziszowskiej,

5) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawo-

wej w Kawęczynie Sędziszowskim,

6) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawo-

wej w Klęczanach,

7) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawo-

wej w Krzywej,

8) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawo-

wej Nr 2 w Sędziszowie Małopolskim

9) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawo-

wej Nr 3 w Sędziszowie Małopolskim.

10) Oddział Przedszkolny w Szkole Podsta-

wowej w Szkodnej,

11) Oddział Przedszkolny w Szkole Podsta-

wowej w Zagorzycach Dolnych,

12) Oddział Przedszkolny w Szkole Podsta-

wowej w Zagorzycach Górnych.

5. Uchwała w sprawie szczegółowych warun-
ków przyznawania i odpłatności za usługi opie-
kuńcze i  specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wy-
łączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szcze-
gółowych warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobie-
rania przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Sędziszowie Małopolskim, na mocy 

której Określa się szczegółowe warunki przyzna-

wania i odpłatności za usługi opiekuńcze (w tym 

usługi w formie pomocy sąsiedzkiej) i specjali-

styczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specja-

listycznych usług opiekuńczych dla osób z zabu-

rzeniami psychicznymi, świadczonych w miejscu 

zamieszkania podopiecznych oraz szczegółowe 

warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia 

od opłat, jak również tryb ich pobierania

§ 2

Pomoc w formie usług opiekuńczych 

(w tym usług w formie pomocy sąsiedzkiej)  

i specjalistycznych usług opiekuńczych, zwanych 

dalej usługami przysługuje:

1) Osobom samotnym, które z powodu wie-

ku, choroby lub innych przyczyn wymagają po-

mocy innych osób, a są jej pozbawione.

2) Osobom, które wymagają pomocy innych 

osób, a rodzina i wspólnie zamieszkujący mał-

żonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy 
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zapewnić.

3) W innych, szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, w zależności od możliwości zabez-

pieczenia usług przez Miejsko - Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej.

  

§ 3

1. Usługi opiekuńcze przyznawane są przez 

Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Po-

mocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim na 

wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawicie-

la ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby 

zainteresowanej lub jej pełnomocnika.

2. Usługi opiekuńcze (w tym usługi w formie 

pomocy sąsiedzkiej) i specjalistyczne usługi opie-

kuńcze przyznaje się po ustaleniu, że zachodzą 

przesłanki do ich udzielenia określone w ustawie  

o pomocy społecznej, na podstawie rodzinnego 

wywiadu środowiskowego, zaświadczenia lekar-

skiego, dokumentów o wysokości dochodu i in-

nych dokumentów niezbędnych do przyznania 

pomocy oraz rodzinnych wywiadów środowisko-

wych u małżonka, zstępnych lub wstępnych osoby 

ubiegającej się o pomoc, którzy prowadzą odrębne 

gospodarstwo domowe lub zamieszkują oddzielnie.

§ 4

1. Usługi organizuje Miejsko – Gminny Ośro-

dek Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopol-

skim.

2. Usługi opiekuńcze świadczone są w miej-

scu zamieszkania świadczeniobiorcy.

3. Wymiar i zakres przyznawanych usług 

opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia 

świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej oraz 

sytuacji materialnej jego rodziny, ustalonej przez 

pracownika socjalnego w drodze rodzinnego wy-

wiadu środowiskowego.

4. Pracownik socjalny przeprowadzający 

wywiad może domagać się od osób zobowią-

zanych do alimentacji w stosunku do osoby 

korzystającej z pomocy, złożenia oświadczenia  

o dochodach oraz deklaracji pomocy finansowej 

na jej rzecz.

5. Liczba godzin i zakres przyznanych usług 

uwzględnia stan zdrowia, wiek i sprawność psy-

chofizyczna osoby objętej tą formą pomocy, jak 

również możliwość udzielania pomocy ze strony 

rodziny.

6. Wymiar i zakres przyznawanych usług 

opiekuńczych, miejsce ich świadczenia, wysokość 

odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę 

określa każdorazowo w decyzji administracyjnej 

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomo-

cy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim.

7. Pierwszeństwo przy przyznawaniu usług 

opiekuńczych mają osoby samotne nie posiada-

jące osób zobowiązanych do alimentacji, osoby 

samotnie gospodarujące oraz rodziny, w których 

wszyscy członkowie wymagają pomocy z powo-

du niepełnosprawności wynikającej z wieku lub 

choroby.

8. W szczególności uprawnionymi do korzy-

stania z usług opiekuńczych są:

1) osoby obłożnie chore o najwyższym stop-

niu dysfunkcji organizmu,

2) osoby z częściową sprawnością ruchową, 

niezdolne przejściowo bądź trwale do samodziel-

nej egzystencji,

3) osoby z ograniczoną sprawnością z powo-

du wieku lub inwalidztwa, częściowo zdolne do 

zaspokajania potrzeb, lecz wymagające pomocy 

przy wykonywaniu bieżących, codziennych czyn-

ności domowych.

§ 5

Usługi opiekuńcze obejmują w szczególności:

1) Usługi pielęgnacyjne, do których należą:

a) przesłanie łóżka,

b) zmiana bielizny osobistej i pościelowej, 

zmiana pampersów,

c) mycie, kąpanie, czesanie, ubranie chorego,

d) układanie chorego w łóżku i pomaganie 

przy zmianie pozycji,

e) pomoc przy załatwianiu spraw fizjologicz-

nych,

f) przypominanie o zażywaniu lekarstw, wg. 

zaleceń lekarza,

g) zapobieganie powstawaniu odleżyn i od-

parzeń,

h) karmienie chorego, o ile stan zdrowia wy-

maga tej czynności.

2) Usługi gospodarcze, do których należy:

a) robienie zakupów,

b) dostarczanie gotowych posiłków lub przy-

rządzanie ich, w tym przynajmniej raz dziennie 

posiłku gorącego,

c) utrzymywanie w czystości otoczenia pod-

opiecznego,

d) dokonywanie bieżących porządków uży-

wanej przez podopiecznego części mieszkalnej,

e) utrzymywanie w czystości menażek, ter-

mosów, naczyń stołowych i kuchennych oraz 

innego sprzętu gospodarczego służącego pod-

opiecznemu,

f) utrzymywanie w czystości sprzętu sanitar-

nego i urządzeń sanitarnych,

g) pranie bielizny osobistej dziennej i nocnej 

oraz lekkiej odzieży podopiecznego,

h) dbanie o czystość bielizny pościelowej cho-

rego,

i) palenie w piecu, przynoszenie opału do 

domu,

j) organizowanie czasu wolnego podopiecz-

nemu, w tym zapewnienie kontaktów z  otocze-

niem,

k) wspólne wyjścia na spacer,

l) załatwianie wizyt lekarskich,

m) realizowanie recept lekarskich,

n) dostarczanie książek i prasy,

o) podtrzymywanie i rozwijanie zaintereso-

wań osoby wspieranej.

§ 6

1. Obowiązek odpłatności za usługi opiekuń-

cze nie istnieje, jeżeli dochód netto na osobę nie 

przekracza lub jest równy wysokości 150 % kry-

terium dochodowego do otrzymania świadczenia  

z pomocy społecznej – art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2.

2. Wydatki na usługi opiekuńcze podlegają 

zwrotowi w części lub całości w zależności od sy-

tuacji życiowej oraz od posiadanego dochodu na 

osobę w rodzinie potwierdzonej wywiadem śro-

dowiskowym.

3. Podstawą ustalenia odpłatności za usługi 

jest wysokość powyżej 150 % kryterium docho-

dowego osoby samotnie gospodarującej, bądź 

kryterium dochodowego na osobę w rodzinie 

zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ww. ustawy o po-

mocy społecznej.

4. Wysokość odpłatności za usługi opiekuń-

cze (również usługi w formie pomocy sąsiedzkiej) 

określa tabela stanowiąca załącznik do niniejszej 

Uchwały.

§ 7

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, 

zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków za 

udzielone świadczenie w całości lub części stano-

wiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obcią-

żenie, Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej na wniosek pracownika 

socjalnego lub osoby zainteresowanej może czę-

ściowo lub całkowicie zwolnić świadczeniobiorcę  

z ponoszenia opłat na określony czas, na podsta-

wie udokumentowanego wywiadu środowisko-

wego, zwłaszcza ze względu na:

1) korzystanie co najmniej z dwóch rodzajów 

usług,

2) konieczność korzystania z usług opiekuń-

czych przez więcej niż jedną osobę w rodzinie,  

w tym co najmniej jedną ciężko przewlekle chorą,

3) konieczność ponoszenia opłaty za pobyt 

członka rodziny w domu pomocy społecznej lub 

ośrodka wsparcia i wszelkiego typu placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych i  leczniczo-rehabi-

litacyjnych – po przedstawieniu dowodu wpłaty,

4) udokumentowane wydatki na leki i lecze-

nie, środki opatrunkowe i rehabilitację, stano-

wiące znaczne obciążenie dla osoby korzystającej  

z usług,

5) udokumentowanego zaświadczeniem le-

karskim stosowania specjalistycznej diety,

6) korzystanie przez osoby samotne, obłożnie 

chore z opieki prywatnej w godzinach popołu-

dniowych lub nocnych,

7) wielodzietności, samotnego wychowywa-

nia nieletnich dzieci,

8) klęskę żywiołową lub ekologiczną,

9) zdarzenie losowe,

10) inne uzasadnione okoliczności.

§ 8

1. Wartość 1 godziny świadczonych usług 

ustala Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim 

na podstawie kalkulacji kosztów świadczonych 

usług.

2. Opłata za usługi wnoszona jest 

przez osobę korzystającą z usług na konto  

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomo-

cy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim  

w rozliczeniach miesięcznych do 15 dnia każ-

dego miesiąca, następującego po miesiącu,  

w którym wykonano usługi.

6. Uchwała w sprawie rozpoznania skargi. 
7. Uchwała w sprawie w sprawie zmiany 

Statutu Gminy Sędziszów Małopolski, na mocy 

której W Statucie Gminy Sędziszów Małopol-

ski uchwalonym Uchwałą Nr III/19/02 z dnia 

30 grudnia 2002 r. (tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Podk. 

z 2013 r., poz. 170) w § 18 ust. 2 wprowadza się 

następujące zmiany: w pkt 3 na końcu kropkę za-

stępuje się przecinkiem i dodaje się słowo „Szma-

ragdową.”
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dzieci z naszej gminy otrzymało od

PGE Dystrybucja S.A. Oddział  

w Rzeszowie tornistry ze szkolnym wy-

posażeniem. Wyprawka trafiła do malu-

chów, które za kilka dni rozpoczną naukę  

w pierwszej klasie. Spotkanie z dziećmi od-

było się 23 sierpnia br. w Ratuszu, a tornistry 

wręczali Ryszard Masłyk, dyrektor Rejony 

Energetycznego Mielec PGE Dystrybucja 

S.A. Oddział w Rzeszowie oraz Edmund 

Podpora, kierownik Wydziału Utrzymania 

Sieci. Od burmistrza Bogusława Kmiecia 

przyszli pierwszoklasiści dostali słodkości. 

lipca 2017 r. została podpisana

umowa o dofinansowanie projektu 

pt. „Akademia Wesołego Przedszkolaka” 

(nr RPPK.09.01.00-18-0002/16) pomiędzy 

Tomaszem Czopem, dyrektorem Wojewódz-

kiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, a Gminą 

Sędziszów Małopolski, reprezentowaną 

przez burmistrza Sędziszowa Małopolskiego 

Bogusława Kmiecia. Projekt pt. „Akademia 

Wesołego Przedszkolaka” został złożony na 

konkurs nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-011/16 

RPO WP na lata 2014-2020 i realizowany 

jest w ramach Osi priorytetowej IX Jakość 

edukacji i kompetencji w regionie, Działania 

9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

Głównym celem projektu jest zwiększenie 

o  36 liczby miejsc wychowania przedszkolnego 

na terenie Gminy Sędziszów Małopolski, a jedno-

ak zmieniał się sędziszowski Ratusz

na przestrzeni lat? Jak wyglądał Rynek 

albo dawny dworzec kolejowy? To wszyst-

ko można zobaczyć na wystawie „Dawny 

Sędziszów Małopolski” w podziemiach 

Ratusza. Wystawa jest czynna codzien-

nie w godzinach 7.00-19.00, a w soboty  

w godz.7.00-15.00, natomiast w niedziele  

w godz. 9.00-16.00.

12

27

J

będzie utworzenie nowego oddziału, który po-

wstanie w Szkole Podstawowej w Czarnej Sędzi-

szowskiej. W celu uruchomienia oddziału Wnio-

skodawca przeprowadzi prace adaptacyjne, zakupi 

odpowiednie wyposażenie, wyremontuje i dopo-

saży plac zabaw. W ramach projektu przewidzia-

na jest również realizacja zajęć dodatkowych dla 

wszystkich dzieci przyjętych na nowoutworzone 

miejsca, z  uwzględnieniem ich indywidualnych 

potrzeb rozwojowych oraz edukacyjnych, jak 

również możliwości psychofizycznych. W ramach 

projektu zaplanowano np.: zajęcia artystyczne, te-

atralne, rytmiczno-umuzykalniające, a dla dzieci 

u których zdiagnozowano wady wymowy zosta-

ną zorganizowane zajęcia logopedyczne. Realiza-

cja zadań oraz osiągnięcie celów zaplanowane są 

w terminie do 31 sierpnia 2018 r.

cześnie zwiększenie szans edukacyjnych 36 dzieci 

w  wieku 3-6 lat, uczęszczających do oddziałów 

przedszkolnych prowadzonych przez beneficjen-

ta. Ponadto projekt ma na celu zwiększenie dostęp-

ności do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy. 

Nastąpi to poprzez utworzenie nowego oddziału 

przedszkolnego i  poszerzenie o  nowe miejsca 

istniejącego oddziału w  Czarnej Sędziszowskiej. 

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu, możliwe 
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ramach XVII Światowego Festiwalu
Polonijnych Zespołów Folklory-

stycznych, który odbywa się w Rzeszowie, 
w naszym mieście gościł Reprezentacyjny 
Zespół Pieśni i Tańca „POLANIE ZNAD 
DNIEPRU” z Kijowa na Ukrainie. We wto-
rek, 18 lipca, zespół w 22-osobowym skła-
dzie odwiedził sędziszowski Ratusz, gdzie 
przywitali ich burmistrz Bogusław Kmieć 
oraz zastępca burmistrza Wiesław Wojdon. 

Polonusi z  Ukrainy przebywali w  Sędzi-

szowie od soboty 15 lipca. We wtorek przed 

południem spotkali się włodarzami nasze-

go miasta, którym podarowali tradycyjny 

ukraiński  kołacz. Wysłuchali też krótkiej 

historii Sędziszowa, a  sami opowiadali 

o swoich polskich korzeniach, o historii ze-

społu i jego występach na festiwalu w Rze-

szowie. Na pożegnanie wszyscy wspólnie 

zaśpiewali „Hej sokoły”.

W
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radycyjnym elementem XVII Światowego

Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklo-

rystycznych, który odbywa się w Rzeszowie, 

są wyjazdy zespołów do miast na Podkarpa-

ciu. 23 lipca br. na scenie sędziszowskiego 

Domu Kultury wystąpił Zespół Tańca Pol-

skiego Polacy Budżaka z Mołdawii. Polo-

nusi zaprezentowali nie tylko polskie tańce 

narodowe, ale również mołdawskie. Na sce-

nie zaprezentował się również sędziszowski 

Zespół Pieśni i Tańca ROCHY.

T
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czasach, kiedy zespół Skaldowie
śpiewał: „Ludzie listy piszą…”, za-

pewne nikt nie spodziewał się, że pożyteczna 
sztuka epistolarna rychło straci na popular-
ności. Nieubłaganie wypierały ją nowocze-
sne środki komunikowania się, bez których 
obecnie nie wyobrażamy sobie życia.

Być może w przepastnych szufladach 

spoczywają jeszcze zapomniane, długie li-

sty, pisane z pasją, a oczekiwane z niecier-

pliwością. Cenimy je jako źródło informacji  

o latach minionych. Podziwiamy piękną, po-

prawną polszczyznę oraz bogactwo środków 

językowych, jakimi niegdyś posługiwali się 

autorzy listów. Były to czasy, kiedy kwieci-

sty, obrazowy styl pisania cechował nie tylko 

utwory znanych pisarzy i poetów. Można po-

wiedzieć, że historia poczty pokrywa się nie-

mal z dziejami pisma. 

Najstarsza, zachowana przesyłka po-

chodząca z około 3500 r. p.n.e. jest zwykłą 

tabliczką pokrytą pismem klinowym. Nie-

liczne osoby posiadające umiejętność pisa-

nia i czytania przekazywały sobie informacje 

sposobami już dzisiaj nie praktykowanymi. 

Ważne wiadomości dostarczali piesi i konni 

posłańcy, nieco później pojawiły się proste 

wozy transportowe. Niekiedy funkcje kurie-

rów spełniali przygodni podróżni, żebracy, 

pielgrzymi, kupcy. W okresie starożytno-

ści znane już były najemne zaprzęgi i stacje 

pocztowe. Z okresu rzymskiego pochodzi 

W zachowany do dziś podróżny wóz służący do 

przewożenia ludzi i korespondencji. W XV w.  

w Niemczech wprowadzona została regular-

nie działająca poczta konna, zaś w Austrii 

Roger Taxis utworzył sieć kurierską łączącą 

kilka większych miast. Właśnie od jego na-

zwiska pochodzą późniejsze nazwy: taksów-

ka, taxi. W Polsce pierwsza sieć pocztowa 

została wprowadzona w XVI w. przez króla 

Zygmunta Augusta. Zarządzający Królewską 

Pocztą otrzymywał specjalna gażę oraz część 

środków pochodzących z opłat od przesy-

łek prywatnych. Od tej pory poczta szybko 

zaczęła się upowszechniać, a stała opłata od 

listu wynosiła 4 grosze. W XVII w. poczto-

we wozy docierały już niemal do każdego 

zakątka. Nadal spełniały one dwojaką rolę: 

przewoziły ludzi oraz korespondencję. Po 

wyboistych drogach kursowały zatem konne 

zaprzęgi pocztowe, których przybycie ob-

wieszczały wygrywane na trąbkach sygnały. 

W XVIII i XIX w. Polska Poczta była 

już doskonale zorganizowana. Po 1850 roku 

upowszechniły się znaczki pocztowe, które 

niebawem stały się obiektem zakusów ko-

lekcjonerów. Pojawiły się koperty i skrzynki 

pocztowe. Dotychczas listy zwijano w ruloni-

ki, lakowano i pieczętowano. Zaszywane były 

w woreczkach bądź umieszczane w schow-

kach odzieży osób przewożących. W okresie 

romantyzmu dużą popularnością cieszyły się 

wielokonne, pocztowe dyliżanse. Korzystając 

z rozstawnych koni, można było szybko prze-

mierzać rozległe terytoria, przy okazji trans-

portując listy i towary. Z tego typu podróżo-

wania korzystali ludzie mniej zamożni, którzy 

nie mogli sobie pozwolić na jazdę własnym 

ekwipażem. Lubiąca ryzyko i przygodę złota 

młodzież też bardzo chętnie wybierała się na 

takie eskapady. Kurierzy, przewoźnicy i wszy-

scy pracownicy poczty cieszyli się ogólnym 

poważaniem i szacunkiem. Zobowiązywała 

ich przysięga uczciwości, ofiarności i służe-

nia pomocą innym. Pokonywanie dłuższych 

tras, nawet najbardziej wygodnym pojazdem 

pocztowym było jednak męczące i uciążliwe. 

Zmienna pogoda, kiepskie drogi, wywrotki, 

choroby koni, napady rabusiów – na pewno 

nie ułatwiały podróżowania. Wzorem staro-

żytnego Rzymu powstawały tzw. posita mu-

latio: przy trasach przejazdowych znajdowa-

ły się karczmy, gospody i stacje postojowe. 

Zmęczeni podróżni mogli wypocząć i nabrać 

sił do dalszej wyprawy. W XIX stuleciu tra-

dycyjne przewozy pocztowe, najczęściej pry-

watne, zyskały nowego konkurenta: kolej. 

O funkcjonowaniu dawnej poczty z nostal-

gią dowiadujemy się z licznych przekazów lite-

rackich, a także z ikonografii – np. podziwiając 

obrazy A. Kędzierskiego, P. Michałowskiego, S. 

Nikutowskiego. Jako ciekawostkę zaznaczmy, 

iż od wieków w przekazywaniu listów ludzie 

korzystali z pomocy zwierząt: psów, gołębi, 

jaskółek, delfinów. W razie potrzeby tajne in-

formacje zostawiali w umówionych miejscach 

bądź przemycali je w przedmiotach jak naj-

mniej do tego celu przeznaczonych.

Tekst i ilustracja  Maria Wilczok



11Biuletyn S nr 6 (235) czerwiec 2017

czerwca 2017 r. bibliotekarze 
z powiatu ropczycko-sędziszowskie-

go wzięli udział w wyjeździe szkoleniowym 
do Zamościa. Głównym celem było zapo-
znanie się z funkcjonowaniem i metodami 
pracy poszczególnych działów Biblioteki 
Publicznej w Zamościu.  

Przywitała nas dyrektor Danuta R. Kawał-

ko. Od niej dowiedzieliśmy się, że biblioteka od 

2008 roku nosi nazwę Książnica Zamojska im. 

Stanisława Kostki Zamoyskiego Zamość. Książ-

nica ma długoletnią historię. Została założona 

w 1921 roku, a do obecnego gmachu przeniosła 

się w 2005 roku. Mieści się w pięknym, dużym, 

przestronnym budynku przy ulicy Kamiennej 

20, sąsiadując w nim z  Młodzieżowym Do-

mem Kultury im. K. Makuszyńskiego. Jest bez 

wątpienia centrum informacji i kultury w spo-

łeczności lokalnej. Zachwyca wszechstronną 

działalnością, pięknym wnętrzem, nowocze-

snością, długoletnią tradycją. 

Tam zapoznaliśmy się z historią biblioteki  

i pracą poszczególnych miejsc: Wypożyczalni 

dla Dorosłych, Oddziału dla Dzieci, Czytel-

ni Książek i Czasopism, Działem Informacji 

i Bibliografii i Wiedzy o Regionie, Pracowni 

Digitalizacji, Ośrodkiem Czytelnictwa Niepeł-

nosprawnych, Galerią Exlibris, Centrum Infor-

macji Ekologicznej i Mediateka.

W Dziale Informacji, Bibliografii i Wiedzy 

o Regionie oglądaliśmy kartoteki bibliograficz-

ne związane z miastem Zamość i okolic, a tak-

że czasopisma regionalne, w tym „Bibliotekarza 

Zamojskiego”, który jest publikacją Książnicy.  

W Wypożyczalni Głównej urzekł nas pokaźny 

księgozbiór z literatury pięknej i popularnonauko-

wej z wolnym dostępem do półek. Zbiory nauko-

we są magazynowane w osobnym pomieszczeniu. 

Łączny księgozbiór to przeszło 100 000 wolumi-

nów. Oglądaliśmy kartę czytelniczą i zapoznano 

nas z automatyzowanym systemem bibliotecznym 

PATRON. Oddział dla Dzieci i Młodzieży z Salą 

Zabaw Radośnia bardzo nam się spodobał. Jest to 

przyjazne miejsce dla dzieci z doskonałym zaple-

czem lokalowym. Można podziwiać galerię prac 

dzieci. Obecnie odbywają się „Sobotnie spotkania 

z książką” i „Puchatkowe spotkania”. 

Pracownia Digitalizacji to nowoczesny 

młody dział Książnicy Zamoyskich. Powstał 

w ramach projektu Lubelska Biblioteka Wirtu-

alna w 2015 roku. Wyposażona jest w skanery 

formatu A1 i A2 oraz konwerter i wywoływarkę 

do mikrofilmów.  Jak się dowiedliśmy, do zadań 

pracowni należy: tworzenie zasobów cyfrowych 

i ich udostępnianie w Bibliotece Cyfrowej Książ-

nicy Zamojskiej, która wchodzi w skład Lubel-

skiej Biblioteki Wirtualnej. Pracownia wykonuje 

także konwersję zdigitlizowanych zbiorów do 

mikrofilmów.

Naszą sympatię skradł najbardziej Ośrodek 

Czytelnictwa Niepełnosprawnych, w którym 

jakby czas się zatrzymał i spędziliśmy tam sporo 

czasu. Funkcjonuje  z myślą o osobach niepełno-

sprawnych, seniorach i wykluczonych społecznie. 

Odbiorcą jest czytelnik dziecięcy, jak i dorosły. Po-

siada w swoich zbiorach książki z dużą czcionką, 

książki „mówione”, płyty. W czytelni odbywają się 

21 spotkania autorskie, teatralne, konkursy, wystawy 

czyli wszechstronna działalność, także o zasięgu 

biblioterapeutycznym. Dodatkowo raz w tygo-

dniu są „Spotkania czwartkowe” dla niewidomych 

i niedowidzących w punkcie bibliotecznym. 

Jak się dowiedzieliśmy jest to jeden z nielicz-

nych ośrodków tego typu w Polsce. Dodatkowym 

atutem jest to, że działalność jego podopiecznych 

jest promowana podczas wystaw, a także poprzez 

publikowanie wydawnictw okolicznościowych. 

Aktualnie na wystawie „Każdy ma swojego 

Dusioła” były zaprezentowane prace uczniów 

ośrodka szkolno-wychowawczego w Zamościu,  

inspirowane balladą „Dusiołek” Bolesława Le-

śmina.  To właśnie tu został zrealizowany kon-

kurs literacko – fotograficzno- plastyczny „Moje 

podróże małe i duże”, którego efekty mogliśmy 

podziwiać na wystawie pokonkursowej. Na par-

terze w  holu zaś znajduje się inna wystawa „Dzi-

kie zwierzęta Roztocza.” 

Ostatnim miejscem, z pracą którego nas 

zapoznano, było Centrum Informacji Ekolo-

gicznej i Mediateka. Gromadzi ono literaturę 

popularnonaukową, czasopisma, zbiory audio-

Dziękujemy pani dyrektor Danucie Reginie 

Kawałko i pracownikom za poświęcony czas, 

życzliwe przyjęcie i wiedzę, jaką nam przekazali 

na temat swojej pracy.

Drugą częścią wycieczki było zwiedzanie 

Zamościa. Miasto jest nazywane Padwą Półno-

cy, Perłą Renesansu. Jak się przekonaliśmy, nie 

ma w tym nazewnictwie przesady. To miasto  

z niepowtarzalnym klimatem. Oprowadzał nas 

po nim pan przewodnik i od niego dowiedzie-

liśmy się, że Zamość został założony w 1580 r. 

przez Jana Zamojskiego.

Najpierw udaliśmy się na Stare Miasto.  Zo-

stało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa 

UNESCO w 1992 roku, jako przykład renesan-

sowego miasta w Europie  Wschodniej. Tam za-

chwycił nas Rynek Wielki z Ratuszem ze słynny-

mi schodami i kilka uroczych odrestaurowanych 

kamieniczek: Ormiańska, Morandowska, Lin-

kowska. Tam każdy zabytek ma swoją historię. 

Spacerując uliczkami miasta można było poczuć 

magię tego miejsca. Zauważyliśmy tablicę przy-

pominającą, że tu żył i tworzył Marek Grechuta.

Zamość to nie tylko romantyczne miasto, 

ale również i twierdza. Prowadziło do niego kil-

ka bram: Lwowska i Lubelska, a także fortyfika-

cje. Przeszliśmy też podziemną trasą turystyczną 

po Bastionie VII. Jest to jedna z najciekawszych 

tras turystycznych miasta, pozwalających zaj-

rzeć do wnętrza zamojskiej twierdzy. Przecho-

dziliśmy przez galerie strzeleckie. Oglądaliśmy 

ekspozycję „Historia garnizonu twierdzy zamoj-

skiej XVII - XIX wieku” i repliki armat. 

Korzystając z pięknej pogody spacerowali-

śmy po bastionach murów obronnych. Na pla-

teau Bastionu VII skorzystaliśmy z dodatkowych 

atrakcji jakim był strzał z armaty. Tytuł „Patent 

Puszkarza” zdobyła pani dyrektor Biblioteki Po-

wiatowej w Ropczycach, uprawniający do strze-

lania z broni artyleryjskiej na terenie całej Euro-

py. Donośny huk z armaty, trochę dymu, dyplom 

na pamiątkę świadczyły, że zabawa była przednia, 

a i śmiechu przy tym co nie miara. Warto było!

Po tych militarnych atrakcjach udaliśmy się 

na zwiedzanie dalszej części miasta. Przechodzi-

liśmy obok Pałacu Zamoyskich, na dziedzińcu 

którego widzieliśmy pomnik Jana Zamojskiego, 

fundatora miasta. W pobliżu obejrzeliśmy ko-

ściół katedralny, w którym odbywały się ingre-

sy kolejnych 16 ordynatów miasta i pogrzeby 

zmarłych właścicieli ordynacji. Oczarowani tym 

pięknym miastem odjeżdżaliśmy pełni nadziei, 

że kiedyś tam wrócimy znów, choć  pewno w in-

nym składzie, przy innej okazji…

tekst: D. Paśniewska,
zdjęcia: J. Stec

wizualne z zakresu ekologii, turystyki. Kształtuje 

świadomość ekologiczną poprzez organizowa-

nie zajęć edukacyjnych, wystaw, konkursów 

dla dzieci. Ceni sobie współpracę ze szkołami  

i instytucjami, którym ochrona środowiska na-

turalnego nie jest obca.

Biblioteka organizuje spotkania autorskie, 

imprezy okolicznościowe, wystawy, konkursy, 

uczestniczy w ogólnopolskich akcjach popula-

ryzujących książkę. Prace konkursowe, dyplomy 

można zobaczyć na wystawach, galeriach, licz-

nych gablotach szklanych, wyeksponowanych 

na przestronnych korytarzach, holach biblioteki. 

Książnica świadczy także usługi „Książka na 

telefon” dla osób niepełnosprawnych, chorych  

i tych, którzy sami nie mogą dotrzeć do biblioteki. 

A także realizuje Wypożyczenia międzybiblio-

teczne czyli na prośbę czytelnika Książnica może 

sprowadzić książki z innych bibliotek w kraju oraz 

z zagranicy w ramach wypożyczeń międzybiblio-

tecznych. Działa Pracownia Introligatorska, która 

wykonuje usługi w zakresie oprawy książek i prac 

dyplomowych. A także wykonuje usługi ksero, 

bindowania i laminowania dokumentów. Posiada 

ponadto salę konferencyjną. 

Nie sposób opisać wszystkie profile działal-

ności Książnicy i inicjatywy przez nią podejmo-

wane. Wszystko to decyduje o jej nowoczesno-

ści i dużym oddziaływaniu w środowisku. Bez 

wątpienia jest Biblioteką XXI wieku. Wiemy do 

jakich standardów mamy dążyć. 
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rugi rok z rzędu Lechia Sędziszów 
zdobyła Puchar Burmistrza w Piłce 

Nożnej. W finale, 30 lipca br., pokonała 4:1 
Plon Klęczany. Trzecie miejsce zajęła dru-
żyna Progres Kawęczyn pokonując 7:0 Ko-
ronę Góra Ropczycka. Królem strzelców, po 
dodatkowych karnych, został Marek Szeliga  
z Lechii Sędziszów. Nagrody, dyplomy i pu-
char zwycięzcom wręczał burmistrz Bogu-
sław Kmieć.

D
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W

J

sobotę 4 sierpnia br. na kortach 
tenisowych przy stadionie Lechii  

w Sędziszowie Młp. rozegrano pojedynki fi-
nałowe Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar 
Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego. 

Tradycyjnie został on zdominowany 

przez zawodników z  Kolbuszowej, którzy 

zwyciężyli w  obu kategoriach wiekowych. 

Organizatorem turnieju było Ropczycko-Sę-

dziszowskie Towarzystwo Tenisowe, na czele 

którego stoi obecnie pan Hubert Przepióra. 

Puchar i nagrody dla zwycięzców wręczał pan 

Burmistrz Bogusław Kmieć.

Kategoria 18-55 lat 
1. Witold Fryc – Kolbuszowa

2. Grzegorz Cudo – Kolbuszowa

3. Marcin Bargiel – Brzeźnica

4. Tomasz Skowroński – Kolbuszowa

Kategoria powyżej 55 lat 
1. Grzegorz Nowak – Kolbuszowa

2. Marian Niedzielski – Ropczyce

3. Henryk Sierżęga – Rzeszów

4. Bogdan Solarski - Rzeszów

uż po raz trzeci Filip Drwal, zawodnik
sekcji podnoszenia ciężarów sędziszow-

skiej Lechii, odebrał z rąk burmistrza Bogu-
sława Kmiecia nagrodę za wyniki sportowe. 
Tym razem za III miejsce w XIII Ogólno-

polskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach 
Letnich, która odbyła się w Siedlcach. Są to 
równocześnie Mistrzostwa Polski Juniorów 
Młodszych. Zawodnikowi towarzyszył jego 
trener Mateusz Błachowicz. 
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niedzielę 13 sierpnia br., przy nie-
zbyt sprzyjającej aurze odbył się  

V Rodzinny Rajd Rowerowy Szlakami Gmi-
ny Sędziszów Młp. W tegorocznej edycji 
Rajdu 25-kilometrową trasę z Sędziszowa 
Młp. do Cierpisza i z powrotem pokonało 
150 uczestników, w tym 70 dzieci. 

Rajd rowerowy zorganizowany został już 

W

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

po raz piąty, cieszy się on dużym  zainteresowa-

niem i zapewne zostałby pobity ubiegłoroczny 

rekord 202 uczestników, ale na przeszkodzie 

stanęła pogoda. Rowerzyści w 15-osobowych 

kolumnach pokonali trasę z placu targowego 

w  Sędziszowie Młp. przez Wolicę Piaskową, 

Boreczek, Czarną Sędziszowską aż do Cierpi-

sza, na teren Domu Ludowego. Na miejscu na 

uczestników Rajdu czekały smażone kiełbaski, 

bigos, zimne i  ciepłe napoje oraz słodycze. 

Cyklistów podejmowała miejscowa jednostka 

OSP. Dzieciom, które stanowiły niemal połowę 

uczestników rajdu, Wiesław Wojdon, zastępca 

burmistrza wręczył pamiątkowe dyplomy. Po 

ponad 2 godz. pobycie w Cierpiszu wyruszono 

w drogę powrotną do Sędziszowa Młp. 
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lipca na nowo wybudowanym 
stadionie w Będziemyślu odbyło się 

doroczne Święto Pieroga. Po poświęceniu 
obiektu i oficjalnym otwarciu, odbył się 

30 piknik, zabawy dla najmłodszych, konkurs 
lepienia pierogów dla mężczyzn oraz roz-
strzygnięto konkurs na „Oryginalne trady-
cyjne pierogi” skierowany do Kół Gospo-

dyń Wiejskich z całej gminy. Wygrały panie  
z Klęczan, II miejsce zajęły Szkodnianki, III 
Grodzianki z Będziemyśla, a IV z Wolicy 
Piaskowej. 

fot. S.Gąsior (1)
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Tradycyjnie 15 sierpnia w Parku Buczyna w Górze Ropczyckiej zorganizowano już po raz szósty „Święto Chleba”. Magnesem ściągają-

cym tłumy mieszkańców na tegoroczną edycję pikniku był występ zespołu Andre ze słynnym przebojem „Ale Ale Aleksandra”. 

Niemniej atrakcyjny był też koncert zespołu Ahaju Fusion Bolivia. 

Organizatorami była Rada Sołecka, Rada Rodziców, Koło Gospodyń Wiejskich, OSP w Górze Ropczyckiej i MGOK w Sędziszowie Młp.,  

nad całością czuwali sołtys Góry Ropczyckiej Stanisław Bochenek i dyrektor miejscowej szkoły Mariusz Kazior.  

Imprezę zakończyła zabawa taneczna pod gwiazdami, gdzie przygrywał zespół ALTO BAND. 

„Gminne Święto Chleba w Parku Buczyna w Górze Ropczyckiej” współfinansowane było ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiej-

skich w ramach Planu operacyjnego na lata 2016-2017. Głównym celem projektu była realizacja działania 11 KSOW:  

aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności  

osób starszych młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie. 
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