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wrzesień 2017 r.

Stypendia dla najzdolniejszych

Narodowe Czytanie „Wesela”

Rocznica ustanowienia 



10 września 2017 r. obchodziliśmy pierwszą rocznicę ustanowienia Najświętszą Maryję Pannę patronka miasta Sędziszów Małopolski. Z tej 

okazji w kościele farnym bp Edward Białogłowski odprawił uroczystą Mszę Świętą. Natomiast po południu na Rynku odbył się piknik  

militarny, z pokazami zabytkowych samochodów militarnych, dmuchańcami dla dzieci, występami artystycznymi. Dochód z wolnych datków 

został przeznaczony na leczenie Krzyśka, członka grupy rekonstrukcyjnej.
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olejne spotkanie burmistrza 

Sędziszowa Małopolskiego Bogusława 

Kmiecia odbyło się 19 września br. w Borku 

Wielkim, gdzie w ostatnim czasie oddano do 

użytku odcinek drogi od skrzyżowania przy 

„Grunwaldzie” do kościoła parafialnego.  

A jednym z głównych tematów briefingu 

były właśnie inwestycje drogowe w roku 2017. 

W Borku Wielkim ostała położona nowa 

nawierzchnia bitumiczna na odcinku blisko  

1 km. Powstał też chodnik, którego wcześniej 

tu nie było, a mieszkańcy bardzo go potrze-

bowali ze względów bezpieczeństwa. Wartość 

tej inwestycji po przetargu wyniosła blisko 

900 tys. zł, dofinansowanie z Narodowego 

Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 

Infrastruktury Drogowej w wysokości 50 

proc. kosztów wykonania tejże inwestycji.

Burmistrz poinformował również, że 

drogi remontowane były kruszywem. Wyko-

rzystano go 3 tys. ton za wartość blisko 160 

tys. zł. Wykonano remonty masą bitumiczną. 

Prawie 300 ton o wartości ponad 114 tys. zł. 

K Nazwa zadania Koszt Długość

Przebudowa drogi gminnej nr 107609 R relacji Borek Wielki                          

–Poręby – Pustki  w miejscowości Borek Wielki

896 344,60 970 m

Przebudowa drogi gminnej Czarna Sędziszowska – Boreczek 

– Ruda

185 817,14 zł 680 m

Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 479 i 524/1 w miej-

scowości Będziemyśl

108 519,66 zł 520 m

„Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 778/2 w miejscowo-

ści Kawęczyn”

56 576,81 zł 160 m

„Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 2272/2 i 2294/2 w 

miejscowości Szkodna (Pieprzakówka)”

60 137,85 zł 290 m

„Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 7416/13 w miej-

scowości Zagorzyce Górne (boczna Zagorzyce - Budzisz za 

szkołą)”

116 586,31 zł 530 m

„Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 882w miejscowości 

Wolica Ługowa”

36 870,48 zł 200 m

„Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 7321/2 w miejscowo-

ści Zagorzyce Dolne”

44 709,79 zł 200 m

Przebudowa drogi gminnej nr 10 7688 R Szkodna – Budzisz  

w miejscowości Szkodna w km 2+700-3+020

38 821,56 zł 320 m

Budowa parkingu i drogi przy cmentarzu w Sędziszowie Ma-

łopolskim

267 786,63 zł 120 m

Przebudowa ulicy Szafirowej w Sędziszowie Małopolskim 176 483,35 zł 177 m

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ w ramach zadania 

pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 107644 R ul. Rędziny od 

km 0+270 - km 0+683 w miejscowości Sędziszów Małopolski 

w związku z budową chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją 

deszczową”

574 855,60 zł ok. 413 

m

Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Słowackiego w Sędziszo-

wie Małopolskim

109 144,49 zł 265 m

Przebudowa chodnika pomiędzy ulicami Sienkiewicza i Sło-

wackiego na Osiedlu Nr 4 w Sędziszowie Małopolskim”

15 923,96 zł 75 m

Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 7376 w m. Zagorzyce 

Górne

47 692,25 zł 160 m

Remont drogi rolniczej w Klęczanach Bukowina Las – Majdan

Dofinansowanie z funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzę-

du Marszałkowskiego

Ponad 35 000 

zł

Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 475/1 w miejscowości 

Krzywa (Poręby)”

Przed przetar-

giem

400 m

Przebudowa drogi, działka nr ewid. 7355, w km 0+000 – 0+200 

w miejscowości Zagorzyce

Przed 

przetargiem – 

70 000 – koszt 

inwestorski

200 m

Utwardzenie działki gminnej nr ewid. 476/169 stanowiącej 

dojazd do garaży na Osiedlu Młodych w Sędziszowie Małopol-

skim

Przed przetar-

giem

55 000 zł – 

koszt inwe-

storski

ok. 500 

m2

Budowa chodnika przy ulicy ks. Granickiego wraz z przebudo-

wą wodociągu w Sędziszowie Małopolskim

Przed przetar-

giem – koszt 

inwestorski – 

109 000 zł

125 m

O jedna z inwestycji zrealizowanych i wciąż realizowanych w bieżącym roku:

W ramach inwestycji drogowych Gmina 

współpracowała z Samorządem Województwa 

Podkarpackiego m.in. w zakresie odnowienia 

nawierzchni bitumicznej na ul. Kolbuszowskiej 

w kierunku ronda, które niedługo ma powstać  

i które łączyć będzie się z ul. Księżomost. Koszt tej 

inwestycji to 320 tys. zł, z czego z budżetu gminy 

przeznaczyliśmy 115 500 zł. Realizowany jest w tej 

chwili również kolejny odcinek chodnika ze ścież-

ką rowerową przy ul. Grunwaldzkiej. Inwestycja 

warta ponad 200 tys. zł, z czego ponad 90 tys. zł 

o wkład Gminy. 

Burmistrz poinformował również, że Gmina 

realizuje program pomocy seniorom, do 6 grudnia 

br. prowadzone będą szczepienia dla grupy miesz-

kańców 65+. Oferta będzie poszerzona o Kartę 

Seniora. Ze strony samorządu sędziszowskiego 

seniorzy będą mogli liczyć na zniżki na bilety do 

Kina Jedność, zniżki przy wynajmie sal, które są 

własnością gminy. Oferta będzie z pewnością bo-

gatsza po rozmowach z podmiotami prywatnymi, 

tak jak było to w przypadku Karty Rodziny Wie-

lodzietnej. Karta Seniora będzie realizowana we 

współpracy ze Stowarzyszeniem Manko, które ma 

swoją ofertę i z niej mieszkańcy naszej gminy będą 

mogli również korzystać. – Dodatkowo powołana 

zostanie też Rada Senioralna, która będzie takim 

organem doradczym. Możliwe, że uda nam się 

powołać np. uniwersytet trzeciego wieku – poin-

formował burmistrz Kmieć.

Burmistrz B. Kmieć poinformował również 

o powołaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-

acji, który formalnie zacznie działać od 1 stycznia 

2018 r.
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sierpnia br. po raz drugi przyznano

stypendia dla najzdolniejszych 

uczniów w ramach realizacji Gminnego 

Programu Wspierania Edukacji uzdol-

nionych dzieci i młodzieży zamieszkałej 

na terenie  Gminy Sędziszów Małopolski. 

W tym roku przyznano je 44 uczniom. 

W uroczystym wręczeniu nagród przez 

burmistrza Bogusława Kmiecia uczest-

niczyli ich rodzice i dyrektorzy szkół. 

Natomiast 13 września br. troje uczniów, 

którzy nie mogli uczestniczyć w uroczy-

stości w sędziszowskim Domu Kultury.

31

1 Saj Amelia Gimnazjum w Sędziszowie Młp.

2 Paśko Martyna Gimnazjum w Sędziszowie Młp.

3 Majka Karolina Gimnazjum w Sędziszowie Młp.

4 Krasoń Sandra Gimnazjum w Sędziszowie Młp.

5 Kolbusz Marcelina Gimnazjum w Sędziszowie Młp.

6 Kmieć Patrycja Gimnazjum w Sędziszowie Młp.

7 Kiebała Izabela Gimnazjum w Sędziszowie Młp.

8 Filipek Aleksandra Gimnazjum w Sędziszowie Młp.

9 Drozdowski Kacper Gimnazjum w Sędziszowie Młp.

10 Draus Martyna Gimnazjum w Sędziszowie Młp.

11 Czapka Anna Gimnazjum w Sędziszowie Młp.

12 Charchut Emilia Gimnazjum w Sędziszowie Młp.

13 Bukiewicz Magdalena Gimnazjum w Sędziszowie Młp.

14 Basara Natalia Gimnazjum w Sędziszowie Młp.

15 Kiebała Katarzyna Gimnazjum w Czarnej Sędziszowskiej

16 Bielarska Kinga Gimnazjum w Czarnej Sędziszowskiej

17 Kliś Martyna Gimnazjum w Czarnej Sędziszowskiej

18 Totoń Dagmara Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Górnych

19 Radzimowska Klaudia Szkoła Podstawowa w Będziemyślu

20 Kogut Wioletta Zespół Szkół w Wolicy Piaskowej 

21 Machnica Natalia Zespół Szkół w Wolicy Piaskowej 

22 Babiarz Adrian Zespół Szkół w Wolicy Piaskowej 

23 Orzechowska Kinga Szkoła Podstawowa w Kawęczynie Sędziszowskim

24 Stypa Martyna Szkoła Podstawowa w Boreczku

25 Grabowy Magdalena Szkoła Podstawowa nr 3

26 Jarząb Marcelina Szkoła Podstawowa nr 3

27 Darłak Kinga Szkoła Podstawowa nr 3

28 Białek Klaudia Szkoła Podstawowa nr 2

29 Gąsior Julia Szkoła Podstawowa nr 2

30 Twardowski Jakub Szkoła Podstawowa nr 2

31 Wołek Hanna Szkoła Podstawowa nr 2

32 Kmieć Aleksandra Gimnazjum w Sędziszowie Młp.

33 Szeliga Oliwia Szkoła Podstawowa w Klęczanach

34 Świerad Edyta Gimnazjum w Sędziszowie Młp.

35 Łoboda Emilia Gimnazjum w Sędziszowie Młp.

36 Kazała Aleksander Szkoła Podstawowa nr 3

37 Hulek Jakub Gimnazjum w Sędziszowie Młp.

38 Terlecki Nikodem Gimnazjum w Sędziszowie Młp.

39 Róg Klaudia Gimnazjum w Zagorzycach Górnych

40 Mielniczuk Michał Szkoła Podstawowa nr 2

41 Róg Dorota Gimnazjum w Zagorzycach Górnych

42 Feret Katarzyna Szkoła Podstawowa nr 3

43 Trela Konrad Szkoła Podstawowa nr 2

44 Kozak Antoni Gimnazjum w Czarnej Sędziszowskiej

Program skierowany jest do szczególnie 

uzdolnionych uczniów zameldowanych na 

terenie Gminy Sędziszów Młp., uczęszczają-

cych do gimnazjów oraz klasy IV - VI szkół 

podstawowych, dla których organem pro-

wadzącym jest Gmina Sędziszów Małopol-

ski.  Stypendium przyznawane jest uczniom 

za: wybitne wyniki w nauce, wybitne osią-

gnięcia w dziedzinie naukowej, sportowej 

i artystycznej oaz inne osiągnięcia pro-

mujące Gminę Sędziszów Małopolski.
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osoby czytało I akt „Wesela” 

Stanisława Wyspiańskiego przed 

Ratuszem. W ten sposób po raz drugi 

nasze miasto uczestniczyło w akcji Naro-

dowego Czytania. Na początku uczniowie 

Liceum Ogólnokształcącego przedstawili 

scenkę związaną z życiem i twórczością 

artysty, następnie, niczym na prawdzi-

wym weselu, zagrała kapela ludowa Ze-

społu Pieśni i Tańca Rochy.

„Wesele” czytali:

1. Bogusław Kmieć, burmistrz Sędziszowa Młp.,

2. Kazimierz Moskal, poseł na sejm RP

3. Witold Darłak, starosta ropczycko-sędzi-

szowski

4. Bernadeta Frysztak, wicestarosta ropczyc-

ko-sędziszowski

5. Bogusława Stec-Świderska, zastępca prze-

wodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Soli-

darność”

6. Joanna Stec, Kierownik Działu Bibliotek 

22

Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sę-

dziszowie Małopolskim 

7. Katarzyna Róg, biblioteka publiczna w Za-

gorzycach, radna miejska,

8. Dorota Paśniewska, biblioteka publiczna 

w Klęczanach

9. Krystyna Surman, dyrektor Przedszkola 

Publicznego nr 1 w Sędziszowie Młp.

10. Grzegorz Patro, dyrektor Zespołu Szkól 

Technicznych w Sędziszowie

11. Mateusz Błachowicz, trener sekcji Podno-

szenia Ciężarów Miejsko-Ludowego Klubu 

Sportowego Lechia Sędziszów

12. Jan Flisak, dyrektor LO w Sędziszowie Młp.

13. Bartłomiej Feret, chorąży Związku Strze-

leckiego

14. Janusz Piczak, zastępca komendanta PSP 

w Ropczycach

15. Kazimierz Popielarz, dyrektor MGOK

16. Krystyna Szczerbiak, współzałożycielka 

i choreografka Zespołu Pieśni i Tańca Rochy

17. ks. Zbigniew Kraska, wikary parafii 

NNMP

18. O. Stanisław Szlosek, gwardian klasztoru 

kapucynów

19. Magdalena Mokrzycka, rozgrywająca 

Uczniowskiego Klubu Sportowego Marba

20. Wojciech Kozak

21. Marta Pondo

22. Katarzyna Kozak
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września o godz. 10 oficjalnie oddano

do użytku kierowcom estakadę przy 

dworcu PKP. Burmistrz Bogusław Kmieć 

wręczył gadżety pierwszym kierowcom, 

którzy przejechali wiaduktem. Po oddaniu 

do użytku estakady zmieniła się też orga-

nizacja ruchu na skrzyżowaniu przy firmie 

Safran. Jadący ul. Armii Krajowej od targu 

w kierunku ul. Kroczki do ronda muszą 

ustąpić pierwszeństwa samochodom zjeż-

dżającym z estakady. 

iejska Komisja do spraw Referendum

w Sędziszowie Małopolskim po zsu-

mowaniu wyników głosowania w 23 obwo-

dach podała wyniki referendum gminne-

go, które odbyło się w ostatnią niedzielę 3 

września br. 

września dzieci i młodzież rozpoczęły

nowy rok szkolny. W uroczystościach  

w Szkole Podstawowej nr 3 w Sędziszo-

wie Młp. wziął udział burmistrz Bogusław 

Kmieć. Od tego roku uczniowie tej szkoły 

mogą korzystać z nowej sali gimnastycznej, 

a także nowych sal lekcyjnych oraz sprzętu 

komputerowego.

września 2017 r. pan Wiesław Wojdon

z przyczyn osobistych złożył rezygnację 

ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Sędzi-

szowa Małopolskiego. Burmistrz Sędziszo-

wa Małopolskiego rezygnację przyjął dnia  

5 września br., równocześnie dziękując panu 

Wojdonowi za dotychczasową współpracę, 

zaangażowanie na rzecz społeczności mia-

sta i gminy Sędziszów Małopolski, a także za 

1

M

4

1

Do lokali wyborczych udało się 1465 wy-

borców spośród 18840 osób uprawnionych 

do głosowania, frekwencja wyniosła więc 7,78 

%, tym samych referendum to jest nieważne 

ponieważ wzięło w nim udział mniej niż 30 

% uprawnionych. Najliczniej w  głosowaniu 

tym uczestniczyli mieszkańcy Zagorzyc Dol-

nych 24,45 % i  Góry Ropczyckiej 13,77 %, 

w mieście średnia frekwencja w 6 obwodach 

wyniosła 9,45 %. Najniższą frekwencję zano-

towano w lokalu nr 16 w Rudzie 1,31 % oraz 

w Czarnej Sędziszowskiej 2,09 %.

trud pracy włożonej w rozwój naszej Gminy. 

18 września br. na stanowisko Zastępcy zo-

stał powołany Piotr Kapusta, dotychczasowy 

kierownik Referati Inwestycji, Drogownic-

twa i Planowania Przestrzennego w Urzę-

dzie Miejskim w Sędziszowie Małopolskim. 

Oficjalnie ogłoszone zostało to podczas sesji 

21 września br.
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września 2017 r. w Wolicy Ługowej od-
był się I Piknik Wolicki, podczas którego 
nastąpiło oficjalne otwarcie placu zabaw  
i siłowni plenerowej. Inwestycja była następ-
stwem uczestnictwa miejscowości Wolica 
Ługowa w Podkarpackim Programie Odno-
wy Wsi na lata 2017-2020. Zakłada on m.in. 
działania z zakresu integracji i aktywizacji 
lokalnych społeczności w celu zaspokojenia 
potrzeb społecznych i kulturalnych. Służyć 
temu miała budowa placu zabaw i siłowni 
plenerowej, co stworzyłoby warunki do ak-
tywności dzieci i młodzieży oraz spotkań 
mieszkańców. 

W ramach inwestycji zamontowany zo-

stał m.in. zestaw zabawowy ze zjeżdżalniami, 

huśtawka wahadłowa, stożek linowy, bujak, 

huśtawka wagowa oraz elementy siłowni 

plenerowej. Ponadto w ramach partnerstwa 

przygotowany został teren pod inwestycję 

oraz wykoszono trawę na potrzeby pikniku, 

podczas którego organizatorzy i partnerzy 

zapewnili sporo atrakcji. Impreza zainaugu-

rowana została konkurencją polegającą na 

przeciąganiu liny przez strażaków oraz człon-

kiń Sołeckiej Grupy Odnowy Wsi. Ku zdu-

mieniu obecnych, panie z SGOW nieoczeki-

wanie  pogromiły panów zdobywając Puchar 

Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego. Nie 

brakło też atrakcji dla najmłodszych, którzy 

mogli swobodnie bawić się na dmuchanym 

placu zabaw i zjeżdżalni oraz wziąć udział  

w konkurencjach sportowych m.in. skok  

w dal, rzut do celu, strzały na bramkę, bieg 

w workach itp.  Dużym zainteresowaniem 

cieszyła się zabawa w Koło Szczęścia zaś 

ogromnych emocji dostarczył uczestnikom 

bieg z żoną na plecach. Na scenie plenerowej 

wystąpiły lokalne zespoły taneczne, tj. Rochy 

i Blues, które swoją obecnością uświetniły 

organizowane przedsięwzięcie. Ponadto we-

sołą atmosferę wprowadzili pracownicy Pu-

blicznego Przedszkola nr 1, którzy w humo-

3

rystyczny sposób przedstawili historię Kaczki 

Dziwaczki. Strażacy z OSP w Wolicy Ługowej 

oraz PSP w Ropczycach zorganizowali pokaz 

sprzętu strażackiego, który cieszył się dużym 

zainteresowaniem szczególnie tych najmłod-

szych. Podczas pikniku nie zabrakło również 

poczęstunku w postaci bigosu, proziaków, kieł-

basek z grilla oraz słodkości przygotowanych 

przez lokalne cukiernie oraz Sołecką Grupę 

Odnowy Wsi. Mimo niesprzyjającej pogody, 

która wystraszyła część uczestników, I Piknik 

Wolicki przebiegł zgodnie z planem i cieszył się 

dużym zainteresowaniem mieszkańców.  

Organizatorzy serdecznie dziękują 
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do organizacji pikniku, w tym: 
- włodarzom gminy, 

- Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury 

w Sędziszowie Młp., 

- pracownikom Publicznego Przedszkola nr 1, 

- Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach

- Starostwu Powiatowemu w Ropczycach

- Sołectwu Będziemyśl 

oraz partnerom projektu: 
- panu Tadeuszowi Jaroszowi, 

- Cukierni Pychotka, 

- Cukierni Hanusia, 

- OSP Wolica Ługowa 

- Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Sędziszowie Młp.

a także sponsorom, wśród których znalazły 
się:
- Bank Spółdzielczy w Sędziszowie Młp.

- Chemia-Kosmetyki Bartłomiej Filipek  

w Ropczycach

- Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłop-

ska w Sędziszowie Młp.

- Gospodarstwo Rolne Góra Ropczycka Sp.  

z o.o.

- GUMAT Róg, Pawlikowski Sp. Jawna

- IPA Region Rzeszów

- Miłek Maria i Adam

- Pawlikowski Marian i Urszula

- Pizzeria Fantazja w Sędziszowie Młp.

- Sklep Żelazny w Sędziszowie Młp.

- Stacja Paliw Bogdan Przydział

- Stal-Bud Malski Bogusław

- Stowarzyszenie Dziedzictwa Filtracji i Mo-

toryzacji w Sędziszowie Młp. 

Zadanie oraz wydarzenie pn. „Budowa 

placu zabaw i siłowni plenerowej oraz or-

ganizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej” 

realizowane przy pomocy środków z budże-

tu Województwa Podkarpackiego w ramach 

Podkarpackiego programu Odnowy Wsi na 

lata 2017-2020.
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niedzielę, 10 września br., na 

stadionie sędziszowskiej Lechii 

odbyły się Miejsko-Gminne Zawody Spor-

towo-Pożarnicze. Jak przed dwoma laty, 

najlepsi okazali się druhowie z Cierpisza. 

W grupie kobiet wygrały panie z Borecz-

ku. Nagrody wszystkim drużynom wręczał 

burmistrz Bogusław Kmieć, komendant 

powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  

w Ropczycach st. bryg. Jacek Róg i Dominik 

Lorenc, prezes Miejsko-Gminnego Związ-

ku OSP RP w Sędziszowie Młp. 

Zawody zostały rozegrane w dwóch 

konkurencjach: ćwiczenia bojowe i sztafet 

pożarnicza, wzięło w nich udział 16 drużyn,  

w tym dwie kobiece – z Boreczku i Zagorzyc 

Górnych. 

Klasyfikacja generalna mężczyzn:

1. miejsce – OSP Cierpisz – 104,75 pkt.

2. miejsce – OSP Góra Ropczycka – 111,66 pkt.

3. miejsce – OSP Boreczek – 122,91 pkt.

Klasyfikacja generalna kobiet:

1. miejsce – OSP Boreczek – 139,93 pkt.

2. miejsce – Zagorzyce Górne – 169,55 pkt.

W

Burmistrz Bogusław Kmieć wręczył dru-

żynom, które zajęły miejsca poza podium 

bony na kwotę 500 zł, za udział w zawo-

dach. Natomiast zwycięskie drużyny męskie 

otrzymały czeki na kwoty 2000 zł za zajęcie  

I miejsca, 1500 zł za II miejsce oraz 1000 zł za 

miejsce III. Drużyny kobiece otrzymały od-

powiednio 1000 i 700 zł. 

OSP Cierpisz przekazano motopompę, 

którą zakupiono dzięki funduszom z budżetu 

Gminy Sędziszów Małopolski, jednostki OSP 

Cierpisz oraz dotacji z Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji.  
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ainteresowani kulturą ludową uczniowie

 ze SP w Kawęczynie zajęli się ostatnio 

wierzeniami i przesądami ludzi żyjących 

w dawnych czasach. Podczas spotkań i roz-

mów z seniorami zwrócili uwagę na przykła-

dy czynności i zachowań z pogranicza magii. 

We wspomnieniach pojawiały się co jakiś 

czas dowody wiary w zabobony, przesądy  

i gusła. Liczne przepowiednie ludowe doty-

czą prognozowania pogody. Zainspirowani 

przez swoją opiekunkę panią Magdalenę 

Czapka-Król młodzi etnografowie posta-

nowili dokładniej zająć się tymi sprawami. 

Do zebranego materiału słownego dołączyli 

m.in. własne ilustracje do usłyszanych le-

gend oraz do przepowiedni pogody. 

W dawnych czasach polski lud był bardzo 

religijny. Mieszkańcy wsi często się modlili, 

uczestniczyli we mszach świętych i uroczysto-

ściach kościelnych. Chodzili na pielgrzymki, 

na ścianach domów umieszczali święte obrazy, 

poświęcone palmy, wianki i gromnice. Na znak 

swojej wiary i uwielbienia dla Boga stawiali 

krzyże przydrożne, kapliczki i figury Świętych 

Postaci. Silna była wiara ludu w Boską Opatrz-

ność, ale też przemożny lęk przed zagrożenia-

września 2017 r. minął rok od reaktywacji

Kina Jedność. W tym dniu na wszystkich, 

którzy przyszli na seans, czekał tort oraz ga-

dżety. 

trażacy z jednostki OSP w Czarnej 

Sędziszowskiej wystartowali w konkursie 

„Bezpieczna zabawa i praca na wsi podczas 

wakacji”. Ich film przedstawiający trzy możli-

we do wystąpienia zagrożenia, najpierw wygrał 

etap wojewódzki, a następnie dzięki internau-

tom zwyciężył w kraju. 4 września br. w siedzi-

bie organizatora konkursu Agencji Restruktu-

ryzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie 

laureaci odebrali nagrodę - pilarkę spalinową,. 

Dzień później pojechali do Rzeszowa odebrać 

nagrodę za etap wojewódzki - torbę medyczną. 

W podkarpackim oddziale ARiMR wręczyła 

im ją dyrektor placówki Teresa Pamuła.

Z

8
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mi i niebezpieczeństwami. Mogły one nadejść 

w każdej chwili. Siłom natury i działaniu mocy 

pozaludzkich należało się przeciwstawić mo-

dlitwą oraz różnymi zabiegami ochronnymi.  

W tym zakresie wyobraźnia ludu była nieogra-

niczona i godna podziwu. Trzeba było przecież 

podjąć walkę z czarownicami, które szkodziły 

ludziom i zwierzętom np. odbierając krowom 

mleko. Mamuny mogły zamienić lub odmie-

nić dzieci, południce zamęczyć  człowieka przy 

pracy, topielice wciągnąć do głębokiej wody, 

płanetnicy zesłać burzę, ulewę i grad. Wierzo-

no w istnienie ludzi obdarzonych tzw. „złymi 

oczami”. Jeśli taki osobnik spojrzał niechętnie 

na dobytek, mógł zesłać chorobę, nieurodzaj  

i wszelkie nieszczęścia. Rzucone uroki można 

było odczynić; jeśli znało się sposoby. Na szczę-

ście istnieli też ludzie znający odpowiednie ku 

temu środki. Z lęku człowieka przed niebezpie-

czeństwami zrodziły się liczne wierzenia, prze-

powiednie, przesądy, gusła i zabobony. Pod tym 

względem wyobraźnia ludzka była nadzwyczaj 

bogata. Nieliczne tylko przesądy przetrwały do 

dnia dzisiejszego. Niektórzy np. obawiają się pe-

cha w trzynastym dniu miesiąca, zwłaszcza jeśli 

jest to piątek. Inni nie przejdą drogą, którą prze-

biegł czarny kot.  Dawniej spodziewano się zła 

niemal na każdym kroku i w każdej sferze życia. 

Przed zagrożeniami należało się zabezpieczyć: 

modlitwą, zaklęciami, ziołami i dziwnymi, nie-

raz magicznymi czynnościami. Mają one wiele 

wspólnego ze światem fantazji, podobnie jak 

legendy, których tak niewiele zachowało się do 

dnia dzisiejszego. Człowiek współczesny wcale 

lub bardzo rzadko odwołuje się do dawnych 

przesądów. Gusła, przesądy, zabobony, uroki, 

zaklęcia – to pojęcia, które znikają z naszego 

życia, stając się reliktem przeszłości, elementem 

folkloru, kultury ludowej, która szybko odcho-

dzi w zapomnienie. Dla naszych przodków był 

to świat rzeczywisty i traktowany z powagą, na 

pewno nie lekceważony. Tak jak wszystko co 

ulotne, wymaga utrwalenia i zarejestrowania. 

Nie musimy podzielać lęków naszych poprzed-

ników, ale przynajmniej okażmy im swoje zro-

zumienie. 

Młody etnograf nie powinien jednak prze-

chodzić obojętnie wobec przebogatego świata 

wierzeń. Zauważone i odnotowane pozostaną 

dokumentem, do którego w przyszłości sięgną 

potomni. 

Magdalena Czapka-Król
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września 2017 r. odbyła się XXXIX
Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie 

Młp., w trakcie której uchwalono także na-
stępujące uchwały:

1. Uchwała w sprawie zmian w wielolet-

niej prognozie  finansowej Gminy Sędziszów  

Małopolski

2. Uchwala w sprawie emisji obligacji.

3. Uchwała w sprawie utworzenia gminnej 

jednostki organizacyjnej pod nazwą „Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie 

Małopolskim” oraz nadania jej statutu i okre-

ślenia mienia przekazywanego tej jednostce 

w zarząd, na mocy której z dniem 1 stycznia 

2018 r. tworzy się gminną jednostkę organi-

zacyjną, działającą w formie jednostki budże-

towej pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji w Sędziszowie Małopolskim”, 

zwanym dalej Miejskim Ośrodkiem Sportu  

i Rekreacji, dla wykonywania zadań własnych 

gminy w zakresie kultury fizycznej i turysty-

ki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń 

sportowych.

4. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu 

„Sędziszów Małopolski Przyjazny Seniorom”.

5. Uchwała w sprawie powołania Rady Se-

niorów w Sędziszowie Małopolskim  i nadania 

jej Statutu, na mocy której powołuje się Radę 

Seniorów w Sędziszowie Małopolskim w celu 

zapewnienia środowiskom seniorów Gminy 

Sędziszów Małopolski wpływu na sprawy do-

tyczące społeczności lokalnej, a zwłaszcza jej 

starszego pokolenia, niniejszym.

6. Uchwała w sprawie szczegółowych wa-

runków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i   specjalistyczne usługi opiekuń-

cze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psy-

chicznymi, oraz szczegółowych warunków 

rocznicę poświęcenia Memoriału 
Żołnierzy Armii Krajowej Podo-

bwodu Sędziszów zesłanych w latach 1944-
45 do łagrów Sowieckich 17 września 2017 r. 
w świątyni Miłosierdzia Bożego odprawiona 
została uroczysta Msza Święta. Eucharystię 
sprawował ks. bp Edward Białogłowski. Po 
Mszy Św. uczestnicy uroczystości złoży-
li wieńce pod memoriałem. Przy tej okazji 
poświęcono i otwarto Komendę Powiatową 
Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Pił-
sudskiego w Sędziszowie Małopolskim. 

21

W

częściowego lub całkowitego zwolnienia od 

opłat, jak również tryb ich pobierania. Art. 50 

ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. 

zm.) zobowiązuje Radę Gminy do określenia 

w drodze uchwały szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuń-

cze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, sta-

nowiące zadania własne gminy o charakterze 

obowiązkowym oraz szczegółowych warun-

ków częściowego lub całkowitego zwolnienia 

od opłat jak również trybu ich pobierania.

W projekcie uchwały przedstawiono pro-

pozycje ustalenia wysokości 150 % kryterium 

dochodowego, uprawniającego do nieodpłat-

nych świadczeń pomocy społecznej. W gru-

pie osób wymagających pomocy w formie 

usług opiekuńczych, znaczna część to osoby 

samotne o niskich dochodach. W związku  

z tym przyjęcie za podstawę naliczania odpłat-

ności kwoty 150 % kryterium dochodowego, 

uprawniającego do nieodpłatnych  świadczeń 

pomocy społecznej, pozwala na umożliwienie 

większej liczbie osób o najniższych dochodach 

korzystania z usług opiekuńczych nieodpłat-

nie. 

Biorąc pod uwagę dochód osoby samot-

nej, osoby samotnie gospodarującej oraz oso-

by pozostającej we wspólnym gospodarstwie 

domowym, przedstawiono propozycję tabeli, 

określającej wysokość odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń-

cze, uwzględniającą ustalone progi docho-

dowe, dzięki czemu najbardziej potrzebujące 

rodziny nie będą miały utrudnionego dostępu 

do pomocy w formie usług opiekuńczych.

Proponowany katalog przesłanek upraw-

niających do ubiegania się o zwolnienie całko-

wite lub częściowe z ponoszenia opłat dopre-

cyzowany został w oparciu o doświadczenia 

wynikające ze stosowania dotychczas obowią-

zującej uchwały. Wobec powyższego podjęcie 

niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Obecnie jest to nowy projekt uchwały, 

który uchyla we własnym zakresie Uchwałę 

Nr XXXVIII/357/2017 Rady Miejskiej w Sę-

dziszowie Małopolskim z dnia 9 sierpnia 2017 

r. dotyczącą ww. usług opiekuńczych oraz 

uwzględnia uwagi Wojewody Podkarpackiego 

do tej uchwały.

Uwagi Wojewody Podkarpackiego  
dotyczyły:
- stawkę za godzinę usług ma ustalać Rada 

Miejska a nie Kierownik MGOPS,

- w uchwale nie może być wymieniony kata-

log usług wykonywanych przez opiekunki,

- uchwała nie może zawierać zapisów, które 

już są w ustawie o pomocy społecznej np. kto 

jest uprawniony do usług opiekuńczych, kto 

organizuje usługi, wymiar i zakres przyzna-

wanych usług oraz na podstawie jakich doku-

mentów przyznawane są usługi.

7. Uchwała w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego nr 1/2017 w miejsco-

wości Czarna Sędziszowska i Zagorzyce.

8. Uchwała w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia i zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejsco-

wości Borek Wielki.

9. Uchwała w sprawie zmiany w Strategii 

Rozwoju Gminy Sędziszów Młp. na lata 2014-

2020.

10. Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobo-

wiązania w zakresie inwestycji o wartości prze-

kraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy 

na 2017 rok.
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września 2017 r. mieszkanka 
Sędziszowa Małopolskiego pani 

Zofia Ludwika Mistur obchodziła jubileusz 
swoich setnych urodzin. W tym dniu, w in-
tencji Jubilatki odbyło się trzy Msze Święte: 
w Klasztorze Ojców Kapucynów, w Kościele 
Farnym oraz w Zakładzie Pielęgnacyjno-
-Opiekuńczym w Sędziszowie Młp., a 11 
września 2017 r. panią Zofię Ludwikę Mi-
stur odwiedził burmistrz Sędziszowa Mało-
polskiego Bogusław Kmieć wraz z kierowni-
kiem USC panią Agnieszką Saj, przekazując 
na ręce Jubilatki kwiaty oraz wręczając oko-
licznościowy list gratulacyjny. Nie zabrakło 
również tortu i życzeń składanych Szanow-
nej Jubilatce przez burmistrza oraz uczest-
niczącą w uroczystości najbliższą rodzinę.

Pani Zofia Ludwika Mistur z domu Ja-

goda, to aktualnie najstarsza mieszkanka 

Sędziszowa Małopolskiego, urodzona 10 

września 1917 r., rodowita sędziszowianka. 

Dom rodzinny Pani Zofii znajdował się przy 

ul. Kościuszki obok cmentarza żydowskiego. 

Ukończyła szkołę podstawową w Sędziszowie 

Młp., gdzie uczyła się języka niemieckiego.  

Język ten przydał się jej w czasie okupacji, we-

dług relacji rodziny, pani Zofia śniąc, mówiła 

głośno po niemiecku.

Po ukończeniu szkoły podstawowej, jako 

młoda dziewczyna pracowała w sklepie masar-

10 skim u rodziców. W wieku 22 lat wyszła za mąż 

za Mieczysława Mistura, technika drogowe-

go, pochodzącego z Tarnowa. Mąż pani Zofii 

zajmował się opracowywaniem kosztorysów 

przy budowie dróg i mostów w dawnym po-

wiecie dębickim (Rejon Eksploatacyjny Dróg 

Publicznych w Dębicy). Jako młoda mężatka 

nadal pomagała rodzicom w sklepie, a później 

na świat przyszły dzieci.

Życie Pani Zofii nie rozpieszczało. W cza-

sie okupacji roznosiła z siostrą ulotki, będąc  

z trzecim dzieckiem w ciąży została bez środ-

ków do życia, ponieważ Niemcy wywieźli jej 

męża do obozu pod Wiedeń. Mąż pani Zofii 

w obozie przeżył traumę – o tych czasach nie 

chciał nigdy rozmawiać.

Pani Zofia musiała sobie sama radzić  

z wychowywaniem malutkich dzieci. Po woj-

nie prowadziła sklep spożywczo-kolonialny, 

z całą rodziną zamieszkiwała wtedy w Rynku 

– ściana wschodnia, blisko budynku poczty. 

Po towar jeździła do Krakowa z mieszkań-

cami Sędziszowa Młp. pochodzenia żydow-

skiego. W późniejszych latach mieszkała przy 

ul. Garncarskiej, a w latach 60. zamieszkała  

w bloku w Rynku. 

Pani Zofia prowadziła również kiosk 

RUCH-u a w kolejnych latach zaczęła praco-

wać w restauracji GS, m.in. przy obsłudze dan-

cingów.

W związku małżeńskim doczekała się pię-

cioro dzieci: 4 córek i 1 syna, dziś ma 9 wnu-

cząt i 10 prawnucząt. Wdową została w wieku 

63 lat. Mając ponad 90 lat udzielała jeszcze wy-

wiadów osobom spisującym historię Sędziszo-

wa Młp. o okresie międzywojennym i wojen-

nym, cieszyła się świetną pamięcią i dobrym 

zdrowiem. 

W lutym br. stan zdrowia Pani Zofii gwał-

townie się pogorszył i od tego okresu przebywa  

w sędziszowskim szpitalu.
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obilne eksperymentatorium oraz
trzech miłych, cierpliwych i świetnie 

tłumaczących niuanse naukowe doświad-
czeń, instruktorów z Centrum Naukowego 
Kopernik z Warszawy sprawiło, że 8 wrze-
śnia br. był spektakularny.

Zabawa połączona z samodzielnym zdoby-

waniem wiedzy, możliwość własnych modyfi-

kacji procesów badawczych oraz wszechobecny 

uśmiech to składniki dobrze i owocnie spędzo-

nego dnia. Gościliśmy   uczniów i nauczycieli  

ocelowo wydarzenie miało się odbyć
w malowniczym parku Buczyna  

w Górze Ropczyckiej, który był inspiracją 
do zorganizowania koncertu. 17 września 
pogoda jednak zmusiła organizatorów do 
przeniesienia koncertu muzyki klasycznej 
i filmowej w wykonaniu kwartetu smycz-
kowego Lejdis Quartet do miejscowego 
kościoła. 

Fot. Stanisław Siwiec

września br. odbyła się uroczystość 
100. rocznicy poświęcenia kapli-

cy wybudowanej na cześć Niepokalanej 
w Rudzie. Jubileuszowe nabożeństwo 
odprawił proboszcz parafii w Czarnej 
Sędziszowskiej ks. Edward Brzana.

M

D

17

z sześciu szkół, którzy wraz z nami mogli przeko-

nać się jak łatwo oszukać zmysły, sprawdzić re-

fleks, połamać główki nad zabawami logicznymi 

i szyframi, dotknąć plazmowej kuli, przekonać 

się, że twierdzenie Pitagorasa można udowod-

nić za pomocą wody, dostać zawrotu głowy na 

obrotowym krześle i od nadmiaru wrażeń. Na-

ukobus gościł w Czarnej Sędziszowskiej  dzięki 

staraniom posła pana Kazimierza Moskala przy 

wsparciu burmistrza pana Bogusława Kmiecia. 

Fot. M. Idzik
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d wieków konie były umiłowanymi
towarzyszami Polaków. W odróż-

nieniu od innych nacji, u nas traktowano 
je emocjonalnie, doceniając równocześnie 
ich praktyczne walory. Niezastąpione w po-
dróżach, zaprawione w bojach, potrzebne 
w życiu codziennym – na wzór dzisiejszych 
samochodów. 

Nigdy nie pozwoliły człowiekowi tak do 

końca, bez reszty się oswoić. Jeśli tylko zechcia-

ły, potrafiły uzewnętrznić swoją niezależność  

i umiłowanie wolności, podobnie zresztą jak 

ich polscy właściciele. Na rozległych, magnac-

kich pastwiskach i na mniejszych, szlacheckich 

pasły się stada koni. Ceniono je za urodę, wy-

trzymałość, dobre zdrowie i wszechstronność. 

Można je było z powodzeniem dosiadać i za-

przęgać do konnych pojazdów. Brały udział  

w polowaniach, podróżach, różnych wyjaz-

dach, a od XIX w. także w wyścigach i zawo-

dach sportowych. Zdobyte medale i nagrody 

podnosiły prestiż hodowców i właścicieli. Od 

tegoż stulecia ilościowo zaczęły przeważać ko-

nie cugowe, nazywane z polska woźnikami. 

W tym okresie objawił się fenomen pol-

skiej bryczki, która z powodzeniem wkroczyła, 

a raczej wjechała na drogi wielu krajów eu-

ropejskich. Był to nieskomplikowany, cztero-

kołowy pojazd wykonany z drewna, odkryty, 

wyposażony w dwa siedzenia. Po raz pierwszy 

wyprodukowano go w Polsce w XVIII w. Hi-

storycznie poprzedziła go bardziej masywna, 

znana już w XVI w., kryta płótnem bryka. 

Zapewne nikt nie spodziewał się, że lekka, 

resorowana bryczka stanie się ulubionym, wy-

O

jazdowym hipomobilem nie tylko w Polsce. Za 

granicą nosiła ona nazwy: britchka, britzschka. 

Bryczki wytwarzane były najczęściej przez do-

morosłych rzemieślników. Zbliżone kształtem, 

różniły się detalami, zależnie od wyobraźni  

i zdolności wykonawców. Wzorowali się oni 

na istniejących już egzemplarzach. Istniały 

również cieszące się powodzeniem fabryki  

i zakłady np. w Tarnowie, Zamościu, Pniewach, 

Szydłowcu, prężnie działające w dwudziestole-

ciu międzywojennym. Bryczki polskie okazały 

się niezawodne, praktyczne i świetnie dosto-

sowane do naszych warunków klimatycznych. 

Doskonale radziły sobie na wyboistych, błot-

nistych i piaszczystych drogach. Bez większe-

go trudu pokonywały zimową grudę, gołoledź, 

grząski śnieg i mniejsze zaspy. Cechowała je 

ogólna lekkość, estetyczny wygląd, ale też rze-

telne wykonanie i solidna konstrukcja, czego 

wymagał nie najlepszy stan ówczesnych dróg.

Nie bez powodu efektowna bryczka zy-

skała uznanie szlachcica – ziemianina. Mógł 

nią paradnie się pokazać, udać się w uciążliwą 

podróż, objechać własne dobra, a nawet zabrać 

rodzinę na polowanie. Obecność resorów w ja-

kimś stopniu zapewniała komfort jazdy. Do po-

jazdu tego zaprzęgano zwykle parę rączych koni 

lub czwórkę w lejc. Polacy raczej nie lubowali 

się w ciężkich karosierach, doceniali niezaprze-

czalnie zalety własnych, lekkich i zwrotnych 

rumaków. Dzięki takim upodobaniom polskie 

zaprzęgi zadziwiały cudzoziemców gracją i fi-

nezją. Zwracali oni uwagę na różnorodność po-

jazdów, piękno koni i bogate zdobnictwo. Uro-

dziwy koń i widowiskowy ekwipaż stanowiły  

o statusie społecznym właściciela. W Polsce 

dwukołowe, konne pojazdy nie cieszyły się 

sympatią i poważaniem. Jedynie fanatycy oraz 

pełna fantazji, arystokratyczna młodzież popi-

sywała się brawurową jazdą na gigach lub kary-

klach. Polski włościanin preferował wielofunk-

cyjny wóz. Przysposabiał go do różnych ról, 

zależnie od potrzeb. Miejscowi chłopi chętnie 

używali wyjazdowych wozów w półkoszkach  

i wózków krakowskich. Zdarzało się, że zamoż-

niejsi gospodarze, wzorem szlachty, chętnie 

zaprzęgali swoje konie do rodzimej, polskiej 

bryczki. Trudno bowiem oprzeć się jej urokowi, 

nie mówiąc już o walorach użytkowych.

Tekst i ilustracje: Maria Wilczok
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wyczaj budowania kapliczek przy 
drogach i skrzyżowaniach jest bardzo 

stary. Każda z nich ma swoją historię.  
Poznając ją, poznajemy przeszłość naszej 
Ojczyzny.

Jadąc z Sędziszowa do Kolbuszowej obok 

drogi przy szkole Podstawowej w Czarnej Sę-

dziszowskiej można zobaczyć figurę Matki 

Boskiej Fatimskiej z trojgiem pastuszków. Wy-

budowana została na działce Krystyny i Jana 

Basarów, podarowanej na ten cel kurii diece-

zjalnej. 

Kapliczkę te ufundował Zakład Eksplo-

atacji Kruszywa „Kruszgeo” w Czarnej Sędzi-

szowskiej w 1993 r. jako zadośćuczynienie za 

dwie przydrożne kapliczki przy starej drodze, 

które zostały rozebrane z powodu eksploatacji 

kruszywa w tej okolicy.

Organizacją prac, a także zdobywaniem 

środków finansowych na ten cel zajął się ów-

czesny kierownik żwirowni pan Kazimierz 

Wojton, przy pełnej aprobacie załogi oraz 

swoich zwierzchników. Kapliczka wyglądała 

pięknie, okazale, można było zobaczyć jak po-

dróżni zatrzymywali się obok, by zrobić sobie  

i rodzinom zdjęcia. Lata płynęły, czas robił 

swoje. Wyrosły krzewy, które zasłaniały figurę, 

farby pod wpływem warunków atmosferycz-

nych złuszczyły się, powstały duże zniszczenia. 

W roku 2017 przypada rocznica stulecia 

objawień fatimskich. Z tej okazji, aby uczcić 

ten jubileusz obecny kierownik kopalni żwir 

pan Tomasz Wojton (syn poprzedniego kie-

rownika) z właściwą sobie energią zabrał się 

do odnowienia kapliczki. Za aprobatą ks. Jana 

Kobaka, który administruje Ośrodkiem Reko-

lekcyjnym „Kana”, podjął niezbędne działania 

celem odnowienia obiektu. Poparła go w tym 

załoga zakładu. Pozyskał środki na zakup 

materiałów, wynajął fachowców, którzy pod-

„Wdzięczni Matce Bożej Fatimskiej za ocalenie życia Jana Pawła II dla dobra rodziny ludzkiej i Kościoła Świętego” 

Fundator: Pracownicy Żwirowni Czarna Sędziszowska, pośw. 12.05.1993 R.P.

Z

jęli się prac przy tej renowacji. Nowy chodnik 

(wykonawca Jan Bryk, mieszkaniec Czarnej), 

postument obłożony płytkami (wykonawca 

Andrzej Ochał, mieszkaniec Czarnej), i wresz-

cie zasadnicza część to konserwacja i odma-

lowanie figur. Zadania tego podjęła się pani 

Maria Grodecka, doświadczona w tej dzie-

dzinie plastyczka. Wykonano też wiele robót 

tak przy kapliczce, jak i w jej otoczeniu. Nie 

sposób wszystkiego wymienić. Pan burmistrz 

Bogusław Kmieć również zadeklarował pomoc 

w postaci ławek, które posadowione zostaną 

obok, posłużą do wygodnego uczestnictwa  

w różnych nabożeństwach, zwłaszcza majo-

wych, kiedy to wielu okolicznych mieszkań-

ców przychodzi, aby śpiewać maryjne pieśni.

Wszystkim, którzy przyczynili się do od-

remontowania tej kapliczki, z wiodącą rolą 

pracowników Żwirowni, należą się serdeczne 

podziękowania. Jest to piękny wyraz wiary na 

setną rocznicę objawień fatimskich, jakie moc-

no zakorzeniły się w naszej polskiej tradycji. 

Jan Różański
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egoroczne wakacje obfitowały w szereg
interesujących zajęć. Wśród propozy-

cji znalazły się rozwijające zainteresowania 
literackie spotkania z książką, kreatywne 
prace manualne i zajęcia plastyczne, oraz za-
chęcające do rywalizacji i rozwijające zręcz-
ność konkurencje sportowe.

W akcji uczestniczyły Wypożyczalnia 

dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej 

w Sędziszowie Młp. oraz 7 filii w: Będziemy-

ślu, Borku Wielkim, Czarnej Sędziszowskiej, 

Górze Ropczyckiej, Kawęczynie Sędziszow-

skim, Klęczanach i Zagorzycach. Wakacyjne 

zajęcia dla dzieci zostały zaplanowane według 

harmonogramu tak aby każde ciekawe zajęć 

dziecko mogło z nich skorzystać.

W Bibliotece Publicznej w Będziemyślu 

dużym zainteresowaniem cieszyła się pocz-

tówka z wakacji. Dzieci z chęcią zabrały się do 

pracy i z dostępnych w bibliotece materiałów 

wykonały piękne, kolorowe wakacyjne kart-

ki. Efekty ich pracy podziwiali dorośli, którzy  

w tym czasie odwiedzali bibliotekę.

W Bibliotece Publicznej w Borku Wiel-

kim dzieci zapoznały się z głównym boha-

terem lektury Kornela Makuszyńskiego pt. 

„120 przygód Koziołka Matołka”. Zadaniem 

T dzieci odgadywały zagadki, za odgadnięcie 

były niespodzianki. Kolejne spotkanie prze-

biegało pod hasłem „DINUSIE- prehisto-

ryczne zwierzęta”, w trakcie którego dzieci 

dyskutowały wymieniając się swoimi spo-

strzeżeniami na temat tych prehistorycznych 

gadów. Przeczytano opowiadanie „Magiczny 

domek na drzewie – dinozaury”, po którym 

odbył się konkurs plastyczny. Oczywiście nie 

obyło się bez nagród. Było też wielkie obraz-

kowe „Wakacyjne graffiti”. Podczas ostatnich 

zajęć pt. „Moje wymarzone bezpieczne wa-

kacje” dzieci swoje marzenia o wakacyjnym 

wypoczynku nad wodą, pływaniu łodzią, ką-

pieli w morzu lub wycieczce po górach prze-

niosły na karton. W ramach twórczych zajęć 

plastycznych „Plastelinowe potworki” dzieci 

wykonały postacie z plasteliny. Po twórczych 

zajęciach wybrano się w wakacyjną książko-

wą podróż ,,Lokomotywą”  J. Tuwima, po któ-

rej na wakacjowiczów czekała niespodzianka. 

Odbyło się również podsumowanie konkur-

su pt., „Mój ulubiony poeta” oraz wręczenie 

nagród. Na zakończenie dzieci otrzymały 

dyplomy, „Wakacyjny Przyjaciel Biblioteki”. 

Wakacje w Bibliotece w Czarnej Sędziszow-

skiej miały walory edukacyjno-rozrywkowe 

pożytecznego wypoczynku na wsi, pobudzały 

do rozwoju, rozszerzały zainteresowania oraz 

pozwalały nawiązać nowe znajomości. Nasi 

milusińscy przekonali się, że wizyta w biblio-

tece może być wspaniałą przygodą. 

Równocześnie w bibliotece w Górze Rop-

czyckiej odbywały się spotkania z książką, 

zabawy ruchowe, konkursy i zajęcia plastycz-

ne. W zajęciach licznie uczestniczyły dzieci, 

które w ciekawy sposób spędziły wakacyjny 

czas wśród swoich rówieśników. Na zajęciach 

plastycznych lepiono z masy solnej postacie 

ulubionych bohaterów z bajek. Czytaliśmy 

również wybrane przez dzieci bajki.

Odbył się konkurs pt. ,,Cudze chwalicie 

swego nie znacie..”. Dzieci miały za zadnie wy-

konać z materiałów dostępnych w bibliotece 

atrakcje turystyczne Góry Ropczyckiej. Powsta-

ły koszary, platan, zabytkowa studnia i park Bu-

czyna. Dużą atrakcją zajęć były zabawy rucho-

we, na które dzieci czekały z niecierpliwością.

W bibliotece Publicznej w Klęczanach 

dzieci wzięły udział w zajęciach, podczas 

których przebierały biblioteczne przytulanki, 

projektowały wianki sobótkowe na rozpoczę-

cie lata w bibliotece, kleiły robaczki święto-

jańskie, wyruszyły w podróż „przestrzennymi 

balonami” w „Podróże małe i duże”  i wzięły 

udział w czytelniczym pikniku pod chmur-

ką. Z innych pomysłów udało się zrealizo-

wać „podróż” dookoła świata, poszukiwanie 

zwierząt na różnych kontynentach, liściowe    

i patyczkowe mini zoo. 

Ciekawymi zajęciami „Na której półce  

w księgozbiorze podręcznym mieszkają aliga-

tory?” były te, w których głównym bohaterem 

był aligator. Celem zajęć było ocieplić wizeru-

nek tego gada, a nawet zaprzyjaźnić się z nim. 

Po krótkim zapoznaniu się z jego charaktery-

styką, nadszedł czas na wykonanie pracy pla-

stycznej – portretu aligatora. Najpierw dzieci 

malowały go kredkami, a potem stworzyły go 

z folii piankowej, wyklejając zieloną słodką 

posypką, kawą, herbatą granulowaną, kaszą. 

Następnie robiły przebranie – strój aligatora. 

Paszcza została wycięta z tektury, podobnie 

jak grzbiet, ząbkowane łapy i ogon. A następ-

nie oklejone zielonym brystolem. Obie czę-

ści paszczy zostały umocowane na pudełku 

i tworzyły przestrzenną formę. Efekt łusek, 

które gad ma na grzbiecie, dzieci uzyskały od-

klejając je folią bąbelkową. Malowanie, mie-

szanie kolorów dało im najwięcej frajdy. Na 

koniec doczepiły do szczęki zęby z papieru, 

oczy, nozdrza i aligator był gotowy. 

W bibliotece w Zagorzycach zajęcia od-

były się pod hasłem „Lato w Bibliotece”. 

Spotkanie pierwsze „Witaj przygodo!” mia-

ło na celu pokazać dzieciom, jak dużo jest  

w księgozbiorze biblioteki książek przygodo-

dzieci było znalezienie na mapie Polski 

Pacanowa i wytłumaczenie powiedzonka  

„W Pacanowie kozy kują”. Kolejne zajęcia 

nosiły tytuł „Wakacje z duchami”. Zadaniem 

uczestników było wymyślenie „strasznych” 

historii i opowieści o duchach, a następ-

nie narysowanie duchów przy użyciu kredy  

i farb. Dużą popularnością cieszyły się jak 

zwykle piłkarzyki i gry komputerowe.

Również biblioteka w Czarnej Sędziszow-

skiej przygotowała różnorodne zajęcia, które 

pozwoliły na twórcze i czynne zagospodaro-

wanie wolnego czasu. Podczas pierwszego 

spotkania   „Wyprawy w Krainy Bajkowe” – 

czytano bajki,   dyskutowano o wakacyjnych 

igraszkach i przygodach. Dzieci z wielkim 

zapałem rysowały i malowały rysunki ze swo-

ich wakacyjnych przygód oraz wykonywały 

plastyczne akwarium. W czasie edukacyj-

nych zajęć słuchały bajek. Tematem drugie-

go spotkania była, „Wesoła farma wiejska – 

dzieci czytały zabawne historie o przygodach 

zwierząt występujących w książce „Życie na 

wsi”. Podczas twórczych zajęć plastycznych 

uczestnicy wykonywali makietę gospodar-

stwa wiejskiego oraz malowali zwierzątka 

na zebranych kamieniach. Podczas   zabawy 
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iblioteka Publiczna otrzymała 

dofinansowanie zadania zakupu no-

wości wydawniczych w ramach Programu 

Wieloletniego „Narodowy Program Rozwo-

ju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowo-

ści wydawniczych do bibliotek publicznych 

w roku 2017. Operatorem Priorytetu jest 

Biblioteka Narodowa, a pozyskane dofinan-

B

sowanie pochodzi ze środków finansowych 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących z budżetu państwa. Otrzy-

mana kwota dofinansowania tj. 8600,00 zł. 

pozwoli naszej bibliotece zakupić około 400 

nowych egzemplarzy książek. Książki zagosz-

czą na naszych półkach już w październiku. 

Planując zakup nowości zostały uwzględnio-

ne potrzeby czytelników dziecięcych, mło-

dzieżowych oraz dorosłych. Realizowany 

był również zakup kontynuacji książkowych. 

Zrealizowano ze środków finansowych 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go w ramach Narodowego Programu Roz-
woju Czytelnictwa

Wśród zakupionych książek znajdą 

Państwo książki z literatury pięknej, po-

pularnonaukowej, regionalnej oraz lektury 

szkolne. Zakupione zbiory będą promowane 

poprzez zamieszczenie informacji o zakupie 

oraz artykułów o wybranych książkach na 

stronie internetowej Biblioteki Publicznej  

http://biblioteka.mgoks.pl/

wych i zainteresować ich tą literaturą. Dzieci 

rozwiązywały krzyżówkę i inne zagadki, oraz 

odszukiwały tytuły książek ze słowem „przy-

goda”. Różnymi metodami pracy plastycznej 

wykonały też obrazki ilustrujące wymyślone 

przez nie historie. 

Drugiego dnia odbyły się zajęcia pt. 

„Przez morza i oceany”. W tym dniu dzieci 

przeglądały książki o tematyce morskiej oraz 

mapy. Tematyka morska wiąże się ze światem 

piratów. Dzieci wykonały z tekturowego pu-

dła statek piracki i inne pirackie akcesoria,  

a także przebrały się za korsarzy. Z kolorowe-

go papieru powstały okręciki. Powstały także 

figurki piratów. Innym razem młodzi arty-

ści zamienili się w majstrów „Lepiglinków”.  

Z kilku kolorów profesjonalnej gliny wyko-

nali figury znanych z literatury postaci i na-

czynia gliniane. Niektórzy przybyli po kilku 

dniach, by dzieła swoje pomalować.

Ostatnim dniem lipcowej tury „Lata  

w Bibliotece” było spotkanie z ornitologiczną 

literaturą popularnonaukową. Dzieci na pod-

stawie zdjęć z książek rysowały na kartkach 

ptaki, a następnie tworzyły ich witrażowe wi-

zerunki na folii. Podczas powstawania kolo-

rowych dzieł, pani bibliotekarka przeczytała 

„Ptasie radio” Juliana Tuwima”. 21 sierpnia 

rozpoczęła się druga tura wakacyjnych zajęć 

dla dzieci „Lato w Bibliotece”.

W Bibliotece Publicznej w Kawęczynie 

zajęcia dla dzieci odbyły się pod hasłem „Wa-

kacje z biblioteką”. W pierwszym dniu zajęć 

dzieci miały wykonywać rysunki o tematy-

ce wakacyjnej pt. „Wakacje moich marzeń”.  

W kolejnych dniach dzieci grały w gry kompu-

terowe i wykonywały dowolną techniką kartki 

z wakacji. Ponadto odbyły się zajęcia plastycz-

ne dla najmłodszych, w trakcie których dzieci 

kolorowały postaci bohaterów z bajek znanych 

im i lubianych, a także wykonywały rysunki do 

bajki pt. „Zwierzęta moi przyjaciele”.

W Bibliotece Publicznej w Sędziszowie 

Młp. zajęcia przeprowadzone zostały w sierp-

niu, przez Wypożyczalnię dla Dzieci i Mło-

dzieży. W programie przewidziano zajęcia 

plastyczne, zawody sportowe, gry i zabawy 

wymagające użycia wyobraźni i kreatywności. 

Pierwszego dnia rozpoczęliśmy od wykonania, 

tzw. „tęczowej dekoracji”. Spośród uczestni-

ków zajęć wybraliśmy ochotnika, który miał 

pełnić rolę modela. Pozostałe dzieci miały za 

zadanie ułożyć naszą ochotniczkę - Julię na 

przygotowanej wcześniej kartce czarnego bri-

stolu i postarać się wymyślić dla niej jak najcie-

kawszą pozę, aby później odrysować jej kontu-

ry. Gdy postać była już gotowa, dzieci wspólnie 

ją wycięły i zabrały się do dekorowania. W tym 

celu użyły kolorowego bloku, z którego wyci-

nały kółka o różnej wielkości a następnie na-

klejały na przygotowanym modelu. Również 

jak w ubiegłym roku było lepienie z gliny. Wy-

korzystaliśmy książki o zwierzętach, dostępne 

na Oddziale dla Dzieci. Na zakończenie odbył 

się także turniej badmintona. Każdy wykonał 

własną, papierową paletkę, która posłużyła mu 

później do gry. Za piłeczkę posłużyły nam ko-

lorowe balony.

Były również zajęcia na zewnątrz biblio-

teki. Wszystkie dzieci, oprócz jednego ochot-

nika, ustawiły się w namalowanych kredą 

kółkach. Wybrana osoba stała na środku i roz-

poczynała opowiadanie historii. Dzieci zde-

cydowały, że będzie to opowieść o Emilii. Na 

wypowiedziane słowo klucz, którym było imię 

głównej bohaterki, dzieci musiały jak najszyb-

ciej zmienić kółko, w którym stały, na inne. 

Osoba, która nie zdążyła tego zrobić, ponie-

waż kółek było mniej niż uczestników zabawy, 

wychodziła na środek i kontynuowała opowia-

danie o losach Emilii. Grę powtórzyliśmy kilka 

razy, zmieniając każdorazowo „słowo klucz”. 

Jeszcze tego samego dnia przy pomocy 

plastikowych zakrętek, bloku, kredek i flama-

strów, dzieci wykonały klocki przedstawiają-

ce różne obrazki. Na zakrętkach znalazły się 

m.in. piłka plażowa, słońce, las, dom, pies  

i wiele innych. Gdy wszystkie rysunki były 

już gotowe każde dziecko wylosowało po 10 

różnych zakrętek, a zadanie polegało na po-

łączeniu wszystkich obrazków w taki sposób, 

aby powstała spójna, interesująca historia. 

Opowiedziane historie za każdym razem były 

inne, ciekawe i zabawne.

W tym roku po raz pierwszy dzieci spró-

bowały malować farbami jednak bez użycia 

rąk. Do stworzenia oryginalnych dzieł sztuki 

musiały użyć stóp. Tworząc swoje obrazki mia-

ły wiele radości, ale też doceniły swój trud. 



17Biuletyn S nr 8 (237)

22czerwca br. na Stadionie Lechii 
Sędzisza odbył się XIII Bieg Sędzi-

sza. W biegach na dystansach 450, 900, 1350, 
1800, 2250 i 5000 m pobiegło 152 uczestni-
ków. Wszyscy biegacze otrzymali pamiątko-
we medale, a zwycięzcy biegu głównego po 
raz pierwszy otrzymali nagrody pieniężne.
Dziewczęta szkoła podstawowa kl. I-II

1. Marta Broda

2. Nikola Żmuda

3. Anna Skoczek

4. Zofia Czapka

5. Klaudia Pietkiewicz

6. Julia Kułak

Chłopcy szkoła podstawowa kl. I-II

1. Przemysła Malski

2. Karol Klamut

3. Filip Bieniek

4. Kacper Szczęch

5. Dominik Cyroń

6. Jakub Szeliga

Chłopcy szkoła podstawowa kl. V-VI

1. Dawid Sznurowski

2. Mateusz Panek

3. Dominik Miś

4. Szymon Bajor

5. Filip Wilczyński

6. Kacper Surman

Dziewczęta gimnazjum

1. Patrycja Borek

2. Anastazja Chmura

3. Mariola Niepla

4. Małgorzata Żurek

5. Paulina Broda

6. Izabela Ochał

Chłopcy gimnazjum

1. Piotr Rojek

2. Jakub Bębynek

Dziewczęta szkoła podstawowa kl. III-IV

1. Emilia Łoboś

2. Marcelina Jarząb

3. Zuzanna Cabaj

4. Kornelia Zawisza

5. Ewelina Piszczyk

6. Susana Antończak

Chłopcy szkoła podstawowa kl. III-IV

1. Sebastian Panek

2. Samuel Sawati

3. Kamil Darłak

4. Bartosz Wolak

5. Nikodem Żuczek

6. Filip Żmuda

Dziewczęta szkoła podstawowa kl. V-VI

1. Gabriela Skiba

2. Katarzyna Feret

3. Katarzyna Antosz

4. Zofia Rolek

5. Magdalena Cabaj

6. Julia Giełdon

3. Adrian Kuroń

4. Michał Śliwa

5. Dominik Dobrzewski

6. Filip Urbanek

Open kobiety

1. Weronika Kozioł, Krosno

2. Sabina Zięba, Świlcza

3. Klaudia Burdaś, Bratkowice

4. Katarzyna Przydział, Boreczek

5. Marzena Róg, Ropczyce

Open mężczyźni

1. Kacper Kwiecień. Ostrowiec Świętokrzyski

2. Damian Przydział, Boreczek

3. Tomasz Szela, Sędziszów Młp.

4. Józef Rojek, Ropczyce

5. Paweł Pieprzak, Szkodna

6. Marek Brzuszek, Sędziszów Młp.
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rzy dni przed kolejną zawodową walką Łukasza 

Różańskiego z pięściarzem spotkał się burmistrz Bo-

gusław Kmieć. Wręczył mu rękawice opatrzone logiem pro-

mocyjnym Sędziszowa Małopolskiego „Mierzymy wysoko” 

oraz życzeniami zwycięstwa, a także słonika na szczęście. 

Gala boksu odbyła się 9 września br. w  Radomiu. Prze-

ciwnikiem Łukasza był Albert Sosnowski. Pięściarz z Czar-

nej pokonał Sosnowskiego w pierwszej rundzie. Kilka dni po 

zwycięskiej walce burmistrz Kmieć ponownie zaprosił spor-

towca i wraz z gratulacjami wręczył mu szampana. 

września br. odbył się Turniej Tenisa

Zimnego dla Dzieci. Wytrwałym zawod-

nikom puchary i dyplomy wręczał burmistrz 

Bogusław Kmieć. 

T
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16 września br. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Sędziszowie Małopolskim obchodziło po raz trzeci Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.  

Ze względu na deszcz imprezę przeniesiono do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2. Tradycją podczas obchodów tego święta w tej 

placówce jest występ artystyczny przygotowany przez grono pedagogiczne. W tym roku nauczyciele wystąpili w przedstawieniu „Świnki 3”.

Fot. Stanisław Siwiec
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