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grudnia br. odbył się ostatni w 2017
roku briefing burmistrza Sędzi-

szowa Małopolskiego Bogusława Kmiecia.  
W trakcie spotkania z dziennikarzami 
przedstawił bieżące sprawy gminy.

Na początku burmistrz poinformował, że 

gmina otrzymała dofinansowanie na realizacją 

programu związanego z odnawialnymi źródła-

mi energii z Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Podkarpackiego. Złożony 

został wniosek na dofinansowanie w kwocie 70 

% w przypadku instalacji fotowoltaicznych, na 

które złożonych zostało 183 wnioski, 7 wniosków 

to kwota 2 028 181,65 zł, na kotły na biomasę 

oraz 18 na powietrzne pompy ciepła, a realiza-

cja tej inwestycji w domach osób, które zgłosiły 

się do projektu. Zrealizuje je firma, która wygra 

przetarg zorganizowany przez gminę. - Projekt 

ma się zakończyć do końca 2018 roku, ale myślę, 

że będzie o wcześniej, ponieważ przetarg chcemy 

ogłosić w pierwszym kwartale 2018 r. tak, żeby 

realizacja w terenie odbyła się w czerwcu-wrze-

śniu – mówił burmistrz B.Kmieć. 

Nowoczesne targowisko
Gmina otrzymała również dofinansowa-

nie na remont targowiska w ramach programu 

„Moje targowisko” z Programu Rozwoju Ob-

szarów Wiejskich. Kosztorys inwestorski wyno-

si ponad 2,55 mln zł. W ramach tego projektu 

na powierzchni 6 tys. m kw będzie ułożona 

kostka brukowa, zadaszenie części placu tar-

gowego na powierzchni blisko 1,5 tys. m kw. 

Dodatkowo zostanie wybudowany budynek so-

cjalno-sanitarny, gdzie znajdą się ubikacje, małe 

biuro, pomieszczenie gospodarcze. Powstanie 

też 9 całorocznych boksów, zostanie wykonana 

instalacja fotowoltaiczna, która będzie obsługi-

wać energetycznie placu targowego. Planowane 

jest też kompleksowe oświetlenie placu, wymia-

nę instalacji gazowej, kanalizacji deszczowej  

i sanitarnej. 

- Na czas modernizacji placu płyty, które 

obecnie stanowią podłoże placu zostaną prze-

niesione na drugą stronę ulicy. Wszystko po 

to, by plac targowy mógł funkcjonować w tym 

samym miejscu – tłumaczył burmistrz Kmieć. 

– Przetarg chcemy ogłosić zaraz na początku 

2018 roku i jak najszybciej przystąpić do reali-

zacji tej inwestycji. 

Inwestycje drogowe
Burmistrz podsumował również inwestycje 

drogowe zrealizowane w 2017 roku. Najwięk-

szą inwestycją była droga w Borku Wielkim, 

od „Grunwaldu” w kierunku kościoła. Na 

blisko kilometrze wymieniono nawierzchnię 

asfaltową, wybudowano 700 m chodnika. Ta 

inwestycja została dofinansowana z Programu 

Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 

Drogowej w 50% ceny poprzetargowej, a in-

westycja ta kosztowała blisko 1 mln zł. – Tuż 

przed końcem roku udało się pozyskać środki 

w ramach usuwania skutków klęsk żywioło-

wych. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia 

zakończona została inwestycja na tzw. drodze 

na Stankówkę. Blisko 1 km drogi powstał za 304 

tys. zł, z czego dofinansowanie z budżetu pań-
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stwa wyniosło 240 tys. zł. – Ponadto w tym roku 

w 4 miejscowościach wykonano nawierzchnię 

asfaltową na odcinkach dłuższych niż 400 m. 

Były to: droga gminna Czarna Sędziszowska 

– Boreczek – Ruda, na odcinku 680 m za kwo-

tę 185  817 zł, droga w Zagorzycach Górnych 

boczna Zagorzyce - Budzisz za szkołą na dłu-

gości 530 m za kwotę 116 586 zł, w Będziemyślu 

na długości 520 m za kwotę 108 519 zł, Krzywa 

Poręby na długości 400 m za kwotę 54 005 zł. 

W 3 miejscowościach wykonano nawierzchnię 

na odcinkach ponad 200 m, w tym: Szkodna 

Pieprzakówka – 290 m, 60 137 zł; Wolica Ługo-

wa na długości 200 m za kwotę blisko 40 tys. zł; 

Zagorzyce Dolne – 200 m za prawie 45 tys. zł; 

Zagorzyce – 200 m za kwotę 69 tys. zł z dofinan-

sowaniem 50 tys. zł – wyliczał burmistrz Kmieć.

Poza samodzielnymi inwestycjami samo-

rządu gminnego realizowane były zadania w ra-

mach współpracy z samorządem województwa 

podkarpackiego (ok. 1 km nawierzchni na ul. 

Kolbuszowskiej, kontynuacja budowy chodni-

ka i ścieżki rowerowej przy ul. Grunwaldzkiej 

– 150 m,  oraz samorządem powiatu ropczyc-

ko-sędziszowskiego (2 km drogi w Borku Wiel-

kim wraz z rodnem). – W sumie na drogach 

gminnych wykonano blisko 4 tys. m nowej na-

wierzchni, na 1370 m położono nakładkę asfal-

tową, na 2670 m wykonano nawierzchni tłucz-

niowej. W sumie na drogi w 2017 r. wydaliśmy 

blisko 4 mln zł, a blisko 900 tys. zł udało się po-

zyskać dofinansowań. Przy drogach gminnych 

wykonano 1555 m chodników m.in. w Borku 

Wielkim, Górze Ropczyckiej, Sędziszowie Młp., 

a przy współpracy z samorządem powiatowym 

wykonano chodniki w Zagorzycach Górnych, 

Krzywej, Czarnej Sędziszowskiej – podsumo-

wał burmistrz Sędziszowa Młp.

Największą inwestycją w 2017 roku była 

termomodernizacja 6 budynków użyteczności 

publicznej. Wartość tych robót to ponad 5 mln 

zł, z czego 85% kosztów kwalifikowalnych sta-

nowiło dofinansowanie z RPOWP. Wykonano 

też place zabaw w Wolicy Ługowej, na Osiedlu 

Rędziny w Sędziszowie Młp., na Osiedlu nr 2 

za blokiem nr 14. Łączna kwota to blisko 100 

tys. zł, wykonano też windę ośrodka w Czarnej 

Sędziszowskiej.

Burmistrz podsumował też zakończone 

konsultacje społeczne w sprawie poszerzenia 

granic miasta o Borek Wielki, Kawęczyn, Woli-

ce Ługową i Piaskową. Konsultacje miały formę 

zebrań wiejskich oraz osiedlowych w Sędziszo-

wie Młp. Obecnie miasto liczy 996 ha, po posze-

rzeniu będzie o powierzchni ponad 3600 ha. Po 

podjęciu przez Radę Miejska uchwały o posze-

rzeniu granic miasta, wiosek do zaopiniowania 

zostanie przekazany do Wojewody Podkar-

packiego, a następnie do Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji. Jeżeli wszystkie 

opinie będą pozytywne, to nowe granice obo-

wiązywałyby od 1 stycznia 2019 r. 

Przedszkola i szczepienia ochronne
W gminie rozwijana jest również sieć 

przedszkoli. Złożone zostały dwa wnioski  

w ramach rozwoju edukacji przedszkolnej, na 

przedszkole w Górze Ropczyckiej, gdzie cał-

kowita wartość projektu wynosi 849  039,76 zł  

w tym dofinansowanie 764  135,76 zł, wkład 

własny 84 904 zł. Okres realizacji projektu od 1 

czerwca 2018r. do 31 sierpnia 2019 r. W ramach 

projektu wsparciem zostanie objętych 60 dzieci.

Drugi z projektów dotyczy przedszkola  

w byłym gimnazjum w Sędziszowie. Całkowita 

wartość projektu wynosi 572 560,48 zł w tym 

dofinansowanie 515  303,48 zł, wkład własny 

57  257,00 zł. Okres realizacji projektu od 31 

sierpnia 2017r. do 31 sierpnia 2018 r. W ramach 

projektu wsparciem zostanie objętych 39 dzieci.

W 2017 roku gmina po raz pierwszy pro-

wadziła też program szczepień profilaktycznych 

przeciwko grypie wśród mieszkańców powyżej 

65 roku życia. Uprawnionych do darmowych 

szczepień było 3740 osób, natomiast skorzystało 

443 osoby. W następnym roku program będzie 

kontynuowany, z tym, że obniżony zostanie 

wiek do 60 roku życia. Natomiast z programu 

walki z próchnicą dla 12 i 13 latków skorzystało 

44 dzieci, którym zalakowano zęby trzonowe 

„siódemki”. 

Burmistrz podziękował również wszyst-

kim firmom, które współfinansują iluminację 

świąteczną. Z darowizn udało się pozyskać 43 

tys. zł Safran Transmission Systems Poland, Sa-

fran Aircraft Engines Poland, PZL Sędziszów, 

Extrans, Hotel Ines, PGKiM, Jubilatka, Gumat, 

Vertipol,  Super Pralnia, Woprol, Mazak.

Pudełko Życia i Karta Seniora
Rozpoczęła się też akcja społeczna „Pudeł-

ko życia”, która prowadzona jest przez MGOPS. 

W pudełku życia znajduje się kwestionariusz 

zdrowotny, który należy wypełnić, mogą się też 

znaleźć wypisy ze szpitala. W razie nieszczęśli-

wego wypadku ratownicy, którzy przyjadą do 

osoby samotnie mieszkającej, w takim pudełku 

znajdą wszystkie niezbędne informacje. Pudełko 

powinno być umieszczone w lodówce lub szafce 

nocnej, a takie miejsce dodatkowo oznaczone 

naklejką, że tutaj znajdują się wszystkie niezbęd-

ne informacje o stanie zdrowia pacjenta.

W MGOPS można też wybierać Kartę Se-

niora, która jest skierowana do osób od 60 roku 

życia. – W tej chwili 10 podmiotów zgłosiło się 

do programu, czyli daje zniżki posiadaczom 

kary, m.in. jedna apteka, która będzie udziela-

ła zniżek na te leki, na które pozwala jej prawo. 

Poza tym są też m.in. sklepy, gabinety kosme-

tyczne, kino.
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akres rzeczowy realizowanego 

w Szkole Podstawowej w Czarnej  

Sędziszowskiej projektu pn. „Akademia  

Wesołego Przedszkolaka” obejmuje zwięk-

szenie o 36 ilości miejsc w oddziale przed-

szkolnym, zapewnienie przedszkolakom 

zajęć dodatkowych (artystycznych, logope-

dycznych, teatralnych i rytmiczno – umuzy-

kalniających), a także doposażenie oddziału 

w potrzebne pomoce dydaktyczne i sprzęt. 

Wybrane w drodze przetargu firmy dostar-

czyły potrzebne maluchom zabawki, sprzęt 

do zajęć ruchowych, gry, klocki, materiały 

plastyczne, meble, leżaczki, pościel, tablicę 

multimedialną, laptop, drukarki, aparat  

fotograficzny, programy edukacyjne i wiele 

innych pomocy, które podniosą jakość proce-

su dydaktyczno – wychowawczego.

Ze środków projektu zakupiono tak-

że zastawę stołową, termosy, garnki, sprzęt 

AGD, itp. do kuchni oraz wybudowano 

nowy plac zabaw zawierający dwa zesta-

wy zabawowe, 5 bujaków na sprężynie,  

4 huśtawki wagowe i zestaw sprawnościowy.

Wartość dostarczonego sprzętu, wyposaże-

nia oraz placu zabaw wynosi 362 503,10 zł, na-

tomiast wartość całego projektu 504 739,71 zł. 

Na realizację projektu „Akademia We-

sołego Przedszkolaka” gmina otrzymała 

wsparcie ze środków Europejskiego Fundu-

szu Społecznego w kwocie 429 028,75 zł oraz 

ze środków krajowych z budżetu państwa  

w kwocie 25 236,96 zł. 

Z
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Sesja Rady Miejskiej 
w Sędziszowie Małopolskim 

odbyła się w dniu 22 listopada 2017r.,  
w jej trakcie uchwalono także następujące 
uchwały:

1. Uchwała w sprawie wyrażenia woli 

przystąpienia Gminy Sędziszów Małopol-

ski w charakterze partnera  do realizacji 

projektu w ramach Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego Województwa Podkar-

packiego na lata 2014-2020 , Oś Prioryte-

towa IX – Jakość edukacji i kompetencji  

w regionie, Działanie 9.2 – poprawa jakości 

kształcenia ogólnego, którego liderem bę-

dzie Podkarpackie Centrum Edukacji Na-

uczycieli w Rzeszowie 

2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia 

diagnozy dotyczącej potrzeb edukacyjnych 

szkół w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpac-

kiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 

IX – Jakość edukacji i kompetencji w regio-

nie, Działanie 9.2 – poprawa jakości kształ-

cenia ogólnego.

3. Podjęto też uchwały w sprawie stwier-

dzenia przekształcenia dotychczasowych 

szkół sześcioletnich podstawowych: Nr 2 

w Sędziszowie Małopolskim, Nr 3 w Sę-

dziszowie Młp., w Będziemyślu, Boreczku, 

Borku Wielkim, Czarnej Sędziszowskiej, 

Górze Ropczyckiej, Kawęczynie Sędziszow-

skim, Klęczanach, Krzywej, Szkodnej, Wo-

licy Piaskowej, Zagorzycach Dolnych oraz 

Zagorzycach Górnych, w ośmioletnie szko-

ły podstawowe.

Dyrektor Samorządowego Centrum 

Usług Wspólnych przekazał również in-

formacje o stanie realizacji zadań oświa-

towych w Gminie Sędziszów Małopolski  

w roku szkolnym 2016/2017.

4. Uchwała w sprawie udzielenia pomo-

cy rzeczowej dla Samorządu Województwa 

Podkarpackiego.

5. Uchwała w sprawie ustalenia szcze-

gółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

6. Uchwała w sprawie uchwalenia rocz-

nego programu współpracy Gminy Sędzi-

szów Małopolski z organizacjami pozarzą-

dowymi na 2018 r.

XLII Sesja Rady Miejskiej odbyła się 
30 listopada 2017r., w jej trakcie podjęto 
następujące uchwały:

1. Uchwała sprawie przystąpienia do 

realizacji Projektu pn. „Rozpoznanie i udo-

kumentowanie zasobów wód termalnych  

w rejonie miejscowości Sędziszów Mało-

polski”, na mocy której postanowiono przy-

stąpić do realizacji Projektu pn. „Rozpo-

znanie i udokumentowanie zasobów wód 

termalnych w rejonie miejscowości Sędzi-

szów Małopolski” i złożenie wniosku o jego 

dofinansowanie do Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w ramach programu priorytetowego „Geo-

XLI logia i Górnictwo, część 1) Poznanie bu-

dowy geologicznej kraju oraz gospodarka 

zasobami złóż kopalin i wód podziemnych” 

do 100% wydatków kwalifikowalnych. 

Zabezpieczono także środki finansowe  

w budżecie Gminy Sędziszów Małopolski 

na sfinansowanie części nakładów inwesty-

cyjnych projektu nie stanowiących kosztu 

kwalifikowalnego, w tym także na pokrycie 

całości kosztów podatku VAT dla Projektu 

pn. „Rozpoznanie i udokumentowanie za-

sobów wód termalnych w rejonie miejsco-

wości Sędziszów Małopolski” realizowa-

nego w ramach programu priorytetowego 

„Geologia i  Górnictwo, część 1) Poznanie 

budowy geologicznej kraju oraz gospodar-

ka zasobami złóż kopalin i wód podziem-

nych”.

2. Uchwała w sprawie określenia wy-

sokości stawek podatku od nieruchomości 

na 2018r., na mocy której ustalono stawki 

podatku od nieruchomości w następującej 

wysokości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działal-

ności gospodarczej, bez względu na sposób  

      zakwalifikowania w ewidencji grun-

tów i budynków – 0,79 zł od 1 m2  po-

wierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi 

stojącymi lub wodami powierzchniowymi 

płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 

4,54 zł od 1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na pro-

wadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizacje po-

żytku publicznego -  0,17 zł od 1 m2 po-

wierzchni;

d) niezabudowanych objętych obsza-

rem rewitalizacji, o którym mowa w usta-

wie z dnia 9 października 2015 r. o rewi-

talizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, 1529 

i 1566), i położonych na terenach, dla któ-

rych miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego przewiduje przeznaczenie 

pod zabudowę mieszkaniową, usługową 

albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym 

obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudo-

wy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego pla-

nu w odniesieniu do tych gruntów upłynął 

okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono 

budowy zgodnie z przepisami prawa bu-

dowlanego – 0,17 zł od 1 m2 powierzchni;”.

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,56 zł od 1 m2  po-

wierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem dzia-

łalności gospodarczej oraz od budynków 

mieszkalnych lub ich części zajętych na 

prowadzenie działalności gospodarczej

- 21,80 zł od 1 m2 powierzchni użytko-

wej,

c) zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu kwalifiko-

wanym   

materiałem siewnym – 10,59 zł od 1 m2 

powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świad-

czeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów  

o działalności leczniczej, zajętych przez 

podmioty udzielające tych świadczeń

- 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytko-

wej,

e) pozostałych, w tym zajętych na pro-

wadzenie odpłatnej statutowej działalno-

ści pożytku publicznego przez organizacje 

pożytku publicznego – 4,00 zł od 1 m2 po-

wierzchni użytkowej;

3) od budowli 2% ich wartości.

3. Uchwała w sprawie obniżenia śred-

niej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów 

poprzedzających kwartał poprzedzający rok 

podatkowy 2018.

4. Uchwała w sprawie ustalenia wyso-

kości stawek podatku od środków transpor-

towych, na mocy której ustalono stawki po-

datku od środków transportowych na terenie 

Gminy Sędziszów Małopolski  od 2018 r.  

w następujących wysokościach:

1. Od samochodów ciężarowych o do-

puszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton                

i poniżej 12 ton: 

1.1. wyprodukowanych do 31 grudnia 

2007 r.:

a powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 750 zł
b powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1062 zł
c powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1272 zł

1.2. wyprodukowanych od 1 stycznia 

2008 r.:

a powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 708 zł
b powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1014 zł
c powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1212 zł

1.3. które posiadają silniki spełniają-

ce jeden z warunków (bez względu na datę 

produkcji pojazdu): posiadają katalizator, 

spełniają wymogi EURO3 lub EURO4 lub 

EURO5 lub EURO6: 

a powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 675 zł
b powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 966 zł
c powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1152 zł

2. Od samochodów ciężarowych o do-
puszczalnej masie całkowitej równej lub 
wyższej niż 12 ton – stawki określa Załącznik 

Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Od ciągników siodłowych i balasto-
wych przystosowanych do używania łącznie                  
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 
ton i poniżej 12 ton :

3.1. wyprodukowanych do 31 grudnia 

2007 r. :

a od 3,5 tony do 8 ton włącznie 792 zł
b powyżej 8 ton i ponizej 12 ton 870 zł

3.2. wyprodukowanych od 1 stycznia 

2008r.:

a od 3,5 tony do 8 ton włącznie 756 zł
b powyżej 8 ton i ponizej 12 ton 840 zł
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3.3. które posiadają silniki spełniają-

ce jeden z warunków (bez względu na datę 

produkcji  pojazdu): posiadają katalizator, 

spełniają wymogi EURO3 lub EURO4 lub 

EURO5 lub EURO 6:                   

a od 3,5 tony do 8 ton włącznie 714 zł
b powyżej 8 ton i ponizej 12 ton 792 zł

4. Od ciągników siodłowych i balasto-
wych przystosowanych do używania łącznie 
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów rów-
nej lub wyższej niż 12 ton – stawki podatku 

określa Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Od przyczep i naczep, które łącznie 
z pojazdem silnikowym posiadają dopusz-
czalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego:

5.1. wyprodukowanych do 31 grudnia 

2007 r. :

a od 7 ton do 10 ton włącznie 357 zł
b powyżej 8 ton i ponizej 12 ton 381 zł

5.2. wyprodukowanych od 1 stycznia 

2008r. :

a od 7 ton do 10 ton włącznie 336 zł
b powyżej 8 ton i ponizej 12 ton 366 zł

6. Od przyczep i naczep, które łącznie 
z pojazdem silnikowym posiadają dopusz-
czalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie               
z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego – stawki po-

datku określa Załącznik Nr 3 do niniejszej 

uchwały.

7. Od autobusów o liczbie miejsc do sie-
dzenia poza miejscem kierowcy:

7.1. wyprodukowanych do 31 grudnia 

2007 r. o liczbie miejsc do siedzenia poza 

miejscem kierowcy:

a mniejszej niż 22 miejsca 1029 zł
b równej lub wyższej niż 22 miejsca 2118 zł

7.2. wyprodukowanych od 1 stycznia 

2008 r. o liczbie miejsc do siedzenia poza 

miejscem kierowcy:

a mniejszej niż 22 miejsca 978 zł
b równej lub wyższej niż 22 miejsca 2010 zł

7.3.  które posiadają silniki spełniają-

ce jeden z warunków (bez względu na datę 

produkcji pojazdu): posiadają katalizator, 

spełniają wymogi EURO3 lub EURO4 lub 

EURO5 lub EURO 6 lub jedynym źródłem 

zasilania jest gaz:

a mniejszej niż 22 miejsca 924 zł
b równej lub wyższej niż 22 miejsca 1908 zł

5. Uchwała w sprawie zmiany Uchwa-
ły Nr XVI/177/16 Rady Miejskiej w Sę-
dziszowie Małopolskim z dnia 25 lutego 
2016 r. w sprawie zwolnienia w części  
z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości, 

na których zamieszkują rodziny wielo-
dzietne.

6. Uchwała w sprawie wprowadzenia 
zwolnień w podatku od nieruchomości, 
na mocy której zwalnia się od podatku od 
nieruchomości grunty, budynki i budow-
le zajęte pod działalność sportową nie 
związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej.

7. Uchwała w sprawie udzielenia bo-
nifikaty od opłat rocznych za trwały za-
rząd, na mocy której wyraża się zgodę na 
udzielenie przez Burmistrza Sędziszowa 
Małopolskiego bonifikaty w wysoko-
ści 99% od opłat rocznych za oddanie  
w trwały zarząd nieruchomości grunto-
wych na działalność statutową Miejskie-
mu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Sę-
dziszowie Małopolskim.

8. Uchwała w sprawie zmian w  wie-
loletniej prognozie  finansowej Gminy 
Sędziszów Małopolski. 

9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały 
nr XXIX/269/16 Rady Miejskiej w Sędzi-
szowie Małopolskim z dnia 29 grudnia 
2016 roku w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Samorządu Województwa 
Podkarpackiego, zmienionej uchwałą 
nr XXXII/305/17 Rady Miejskiej w Sę-
dziszowie Małopolskim z dnia 30 marca 
2017 roku.

10. Uchwała w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej Gminy Sędziszów 
Małopolski na rok 2017  nr XXIX/272/16  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

11. Uchwała w sprawie zaciągnię-
cia zobowiązania  w zakresie inwestycji   
o wartości przekraczającej  kwoty ustalo-
ne w budżecie Gminy na 2017 rok.

12. Uchwała w sprawie uchwalenia XI 
zmiany Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski.

13. Uchwała w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia XII zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Sędziszów Małopolski.

14. Uchwała w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego Nr 
3/2017 w miejscowości Ruda.

15. Uchwała w sprawie zmian  
w uchwale Nr XIII/132/15 Rady Miejskiej 
w Sędziszowie Małopolskim z dnia 27 li-
stopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia 
opłaty targowej, określenia zasad usta-
lania i poboru oraz terminów płatności, 
wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej 
poboru w drodze inkasa.

16. Uchwała w sprawie zmian  
w Gminnym Programie Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych na 2017 rok.

17. Uchwała w sprawie zmian uchwa-
ły Nr XXVII/258/16 Rady Miejskiej  
w Sędziszowie Małopolskim z dnia 28 li-
stopada 2016 r. w sprawie zmiany nazwy 
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli 

Gminy Sędziszów Młp. w  Sędziszowie 
Małopolskim oraz zapewnienia wspól-
nej obsługi administracyjnej, finansowej  
i  organizacyjnej dla gminnych jednostek 
organizacyjnych. 

18. Uchwała w sprawie zmiany Statu-
tu Gminy Sędziszów Małopolski. 

XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miej-
skiej w Sędziszowie Małopolskim odbyła 
się w dniu 14 grudnia 2017 r. 

W jej trakcie podjęto następujące 
uchwały:

1. Uchwała w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej dla Gminy Świlcza

2. Uchwała w sprawie w sprawie zmia-
ny uchwały budżetowej Gminy Sędziszów 
Małopolski na rok 2017  nr XXIX/272/16  
z dnia 29 grudnia 2016 r.
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grudnia 2017 r. rozstrzygnięto
III edycję Gminnego Konkur-

su „Szopka Bożonarodzeniowa- Pa-
stuszkowie z Fatimy”. Organizatorzy 
wręczyli nagrody laureatom konkursu,  
a szopki można było oglądać na wysta-
wie w sędziszowskim domu kultury.

14

grudnia 2017 r. w Miejsko-Gminnym 

Ośrodku Kultury w Sędziszowie Mało-

polskim odbył się finał XXVII Podkarpackie-

go Konkursu Poezji Religijnej. 

Komisja w składzie:

Danuta Pado, aktorka, instruktor ds. teatru 

Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie,

Jan Nawara, dyrektor Teatru im. Wandy Sie-

maszkowej w Rzeszowie, przewodniczący jury,

ks. Kanonik Krzysztof Gac, dziekan Deka-

natu Sędziszowskiego, proboszcz Parafii Mi-

łosierdzia Bożego w Sędziszowie Młp.,

Czesław Drag, współtwórca konkursu, ani-

mator kultury, regionalista, długoletni Kierow-

nik Działu Upowszechniania Sztuki i Współ-

pracy z Samorządami w WDK w Rzeszowie,

Paweł Pasela, muzyk, pedagog, instruktor 

ds. muzyki MGOK w Sędziszowie Młp.

Po wysłuchaniu 21 recytacji, 19 poezji śpie-

wanej, 1 monodramu, postanowiła przyznać 

nagrody:

W kategorii recytacji (młodzież):

II miejsce – Mateusz Leon Rychlak – Niżań-

skie Centrum Kultury „Sokół” w Nisku 

II miejsce – Adrianna Wójtowicz – Liceum 

Ogólnokształcące w Strzyżowie 

III miejsce – Roksana Solecka – Gminny 

grudnia 2017 r. w sędziszowskim

domu kultury odbyło się „Spotka-

nie Wigilijne” dla podopiecznych Miejsko-

-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Sędziszowie Małopolskim. Po słowach 

przywitania, nastąpił uroczysty moment 

wspólnej modlitwy, wzajemne składanie ży-

czeń oraz łamanie się tradycyjnym opłatkiem. 

Wigilijne potrawy przygotowali pracownicy 

MGOPS w Sędziszowie Małopolskim. Na 

zakończenie wszyscy podopieczni otrzymali 

paczki żywnościowe na tegoroczne święta.

8

20

Ośrodek Kultury w Lubeni, IV LO w Rzeszowie 

Wyróżnienia:

1. Karolina Wójcik – LO w Strzyżowie 

2. Dorota Bielatowicz – Centrum Kultury  

i Bibliotek Gminy Dębica 

W kategorii poezja śpiewana (młodzież):

I miejsce – Aleksandra Wajda – Zespół Szkół 

Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku 

I miejsce – Aleksandra Stwarza II LO w Rze-

szowie

I miejsce – Dominika Sanecka Uniwersytet 

Rzeszowski

II miejsce – Oliwia Hap, I LO w Krośnie

III miejsce – Katarzyna Stachurska, Zespół 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krośnie

W kategorii monogram:

Wyróżnienie Daria Dąbrowska – MGOK  

w Sędziszowie Młp.

Nagroda specjalna ks. Biskupa Edwarda 

Białogłowskiego dla Krystiana Bąka

Fot. M.Idzik

Fot. M.Idzik

S.Gąsior
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grudnia br. po raz drugi odbyły się
Mikołajki dla dzieci z Osiedla Nr 3  

w Sędziszowie. W rytm skocznej muzyki 
trwała zabawa prawie setki dzieci. Uczest-
nicy oczekiwali na najważniejsze wydarze-
nie tego popołudnia, jakim bez wątpienia 
była , wizyta Świętego Mikołaja. Mikołaj, 
jak to w Jego zwyczaju bywa, rozdawał 
wszystkim grzecznym dzieciom prezen-
ty. Radosne uśmiechy dzieci świadczyły  
o udanej zabawie.

Zarząd Osiedla Nr 3 dziękuje wszyst-
kim darczyńcom, dzięki którym mogła się 
odbyć kolejna mikołajkowa zabawa.

uż przed świętami sędziszowski Ratusz
odwiedzali podopieczni sędziszow-

skich przedszkoli oraz uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Sędziszowie Młp i Li-
ceum Ogólnokształcącego. Goście śpiewali 
kolędy i składali życzenia burmistrzowi Bo-
gusławowi Kmieciowi, zastępcy burmistrza 
Piotrowi Kapuście i wszystkim pracowni-
kom urzędu. Z betlejemskim światełkiem 
pokoju przyszli uczniowie szkoły podsta-
wowej w Borku Wielkim.

2

T
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arodowe Święto Niepodległości 
obchodzone jest 11 listopada, dla upa-

miętnienia rocznicy odzyskania utraconej 
wolności. Po 123 latach niewoli Polacy z ra-
dością i entuzjazmem witali wolną Ojczyznę.

Główne obchody tego święta odbywają 

się w Warszawie. Uczniowie SP w Kawęczynie 

również godnie uczcili tak ważne wydarzenie 

historyczne 13 listopada br. zaprezentowali oko-

licznościowy program artystyczny. Znalazły się 

w nim: piosenki oraz fragmenty prozy i poezji 

patriotycznej. Swoją treścią nawiązywały one 

do dramatycznych wydarzeń, jakie poprzedza-

ły 1918 rok. Przypomnieli bohaterską postawę 

naszych żołnierzy i całego narodu. Scenariusz 

uwzględnił fakty z I wojny światowej, a także za-

sługi wybitnego człowieka Józefa Piłsudskiego. 

Walce o wolność towarzyszyła nadzieja i wiara 

„Dzisiaj zniknęły wrogie nam trony,

powiewa sztandar biało-czerwony,

Powiewa sztandar ten pełen chwały

w polu czerwonym nasz Orzeł Biały”.

„Takie będą Rzeczypospolite, 

jakie ich młodzieży chowanie”

łowa Jana Zamoyskiego ściśle wpisują
się w idee jakie przyświecają naszej 

placówce, gdyż zdajemy sobie sprawę, że 
wychowanie młodzieży w duchu patrioty-
zmu jest niezmiernie ważne dla przyszłości 
naszego kraju. Bogata historia daje nam 
niezliczone przykłady, kiedy to prywata  
i  krótkowzroczność rządzących doprowadził 
do utraty niepodległości. Dlatego też sta-
ramy się przekazywać młodemu pokoleniu 
jak istotna jest miłość do ojczyzny .Jednym  
z naszych działań był zorganizowany 23 li-
stopada 2017 roku w Szkole Podstawowej im. 

N

S
ks. Władysława Świdra w Czarnej Sędziszow-
skiej  Przegląd Pieśni i Poezji Patriotycznej.

Celem konkursu było nie tylko upamięt-

nienie kolejnej rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości, ale również krzewienie 

wśród młodzieży postawy patriotycznej, a także 

uwrażliwianie na piękno pieśni i poezji rodzi-

mych bardów. Chętni uczniowie z klas IV-VII 

mieli samodzielnie dokonać wyboru utworu 

poetyckiego lub muzycznego i przygotować 

jego interpretację. Pomimo, iż był to pierwszy 

przegląd w naszej szkole, przeszedł nasze naj-

śmielsze oczekiwania. Uczniowie bardzo po-

ważnie podeszli do wyzwania i przygotowali 

ambitny repertuar oraz bogatą stylizację. Jury 

w zwycięstwo. Dzięki naszym niezłomnym bo-

haterom „Polska była zawsze i zawsze zostanie”.

Podniosły nastrój akademii podkreślała 

odpowiednia scenografia oraz postawa mło-

dych wykonawców. Program przygotowały 

nauczycielki: pani Albina Świerad, pani Anna 

Bednarz i Magdalena Czapka Król.

Magdalena Czapka-Król

miało nie lada problem z wyróżnieniem naj-

lepszych. Po burzliwych naradach w kategorii 

recytacja  I miejsce zajęła Daria Nyzio z kl. V za, 

a II miejsce Julia Błażejewska kl. V

W kategorii pieśni patriotycznej I miejsce 

ex aequo Natalia Saj „Dziewczyna z granatem” 

i Amelia Haracz „Tango na głos, orkiestrę  

i jeszcze jeden głos”, II miejsce Dominika Ka-

mień „Wojenko wojenko”, III miejsce duet Na-

talia Mazur i Aleksandra Majka.

Mamy nadzieję, że ten konkurs na stałe 

wpisze się w kalendarz imprez naszej szkoły, 

gdyż spotkał się z ogromnym entuzjazmem ze 

strony publiczności oraz samych uczestników.

Małgorzata Marek
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iedy kończy się Adwent i ponure, 
jesienne szarugi, serca z nadzieją upa-

trują Godów. Tak było od wieków, niezależnie 
od pochodzenia społecznego oczekujących. 
Dawniej istniały obyczaje jednakowe dla całe-
go narodu, zanim kolejne lata nie wprowadzi-
ły różnic w sposobie świętowania. 

Niegdyś Polacy Boże Narodzenie nazy-

wali Godami lub Godnimi Świętami. Po-

przedzała je pełna uroku Wigilia. Wieczory 

wigilijne w dworach szlacheckich przebiegały 

w uroczystym, podniosłym nastroju, podob-

nie jak u innych „nacji”. Właściciele mająt-

ków, rezydenci i służba dworska tworzyli 

zamknięte, dobrze zorganizowane jednostki. 

Wszyscy znali swoją pozycję i podlegali zasa-

dom hierarchii. Jednak w dniu Wigilii, kiedy 

„ogień krzepnie, blask ciemnieje”, wspólnie 

gromadzili się choćby na chwilę w jednym 

pomieszczeniu, by w ten niezwykły wieczór 

podzielić się opłatkiem i złożyć sobie najgo-

rętsze życzenia. Zazwyczaj Wigilia skupiała 

w dworach licznych domowników, jedna-

kowoż niektórzy opuszczali swoje pielesze  

i podążali do siedzib seniorów rodów. „Gdzie 

się kto ulągnie, tam go ciągnie” – powiada 

staropolskie przysłowie. Niezależnie od ilości 

osób przybywających na Wigilię, gospodarze 

musieli zwyczajowo zadbać o wystrój świetli-

cy, czyli największego, paradnego pokoju. Za-

nim u nas pojawiły się choinki, na ścianach 

umieszczano gałązki jedliny, wnoszące za-

pach lasu i symbolizujące nowe, lepsze życie. 

Podobne znaczenie miały późniejsze drzew-

ka, które przystrajano jabłkami, orzechami, 

pierniczkami, łańcuchami oraz innymi ozdo-

bami wykonanymi z kolorowego papieru. 

Każdy element posiadał swoją wymowę, za-

pewniając bezpieczeństwo i spokój rodzinie. 

W wykonaniu ozdób uczestniczyła zazwyczaj 

cała szlachecka rodzina. Zajęcie to dostar-

czało wielu niezwykłych, niezapomnianych 

przeżyć. Jodełki lub świerki należało ścinać 

o zmroku i najlepiej bez świadków. Rytuał 

ten miał na celu zmylenie złych mocy, które 

mogłyby trafić pod dach szczęśliwego do-

mostwa. Umieszczone na drzewku świeczki 

zapalano tuż przed wieczerzą wigilijną. Lu-

dzie wszystkich stanów respektowali zwyczaj 

rozkładania siana na stołach, przy których 

później spożywano wieczerzę – na pamiątkę 

betlejemskiej stajenki. Powszechnie znanym 

obyczajem było też stawianie w kątach sno-

pów zbóż: 

„Jak obrządek każe dzienny 

Snopy wnosi sam gumienny, 

Bo trza chleba do wesela, 

I sam siankiem stół zaściela,

W pamięć żłobu Zbawiciela, 

I po kątach snopy stawi, 

I coś z cicha błogosławi”.

(W. Pol)

K „Po zwyczaju w białym dworze

Stare rzeczy świecą one: 

Już po kątach stoi zboże

W bujne snopy ułożone”.

(A. O. Oppman)

Nad głowami zgromadzonych drgały i wi-

rowały umocowane na nitkach białe gwiazdki, 

które miały chronić domowników przed nie-

szczęściami. Przy stole pozostawiano „próżne” 

krzesła przeznaczone dla dusz zmarłych, które 

w tym czasie odwiedzały domostwa. Rycerska 

duchem szlachta wspominała dalszych i bliż-

szych przodków, z których wielu oddało życie 

za Ojczyznę. Przy stole wigilijnym zasiadano 

wg starszeństwa, aby w taki sam sposób od-

chodzić z tego świata. Filujący płomień świecy 

również informował, czy ktoś z tej grupy ze-

mrze w następnym roku. Nie mogło zabraknąć 

dzieci, nawet najmniejszych niemowląt – dla 

upamiętnienia najważniejszej Bożej Dzieciny. 

Zwykle na co dzień spożywały one posiłki przy 

osobnych stołach lub w innych pomieszcze-

niach. Znany od XVII w. zwyczaj łamania się 

opłatkiem prawdopodobnie posiada szlachec-

ki rodowód. Pod koniec Adwentu w dworach 

niecierpliwie oczekiwano na pojawienie się or-

ganistów przynoszących książeczki opłatków. 

Motyw ten z upodobaniem uwieczniali nasi 

wybitni malarze. Poeci i pisarze wzruszająco 

opisywali wigilijne wieczory. J.U. Niemcewicz 

wspominał: „Wigilia Bożego Narodzenia była 

wielką uroczystością. Niecierpliwie czekano 

pierwszej gwiazdy. Gdy ta zajaśniała, zbierali 

się goście i dzieci, rodzice wychodzili z opłat-

kiem na talerzu, a każdy z obecnych biorąc 

opłatek obchodził wszystkich zebranych, na-

wet służących i łamiąc go powtarzał słowa: - 

Bodajbyśmy na przyszły rok łamali go z sobą”. 

Dzielenie się opłatkiem, życzenia, modlitwa, 

spożywanie postnej wieczerzy, śpiewanie ko-

lęd, wróżby, uczestnictwo w Pasterce – są to 

utrwalone tradycje, jakich nie można zanie-

chać. Najistotniejsze są duchowe przeżycia, 

jednakże człowiek, jako istota żywa, musiał 

też myśleć o wzmocnieniu ciała. Dawniej 

przez cały Adwent poszczono, również w Wi-

gilię na stół trafiały potrawy postne. Szlachta 

spożywała więc: ryby przyrządzane na różne 

sposoby, potrawy z kaszy, kapusty, grzybów, 

owoców, miodu, maku. Podawano również 

barszcz, zupę migdałową, a od XIX w. ziem-

niaki i pierogi. Wieczerzy towarzyszyła powa-

ga i skupienie. Później młodzież inicjowała 

wróżby. Spod obrusa wyciągano kartki z zapi-

sanymi sentencjami i wg nich prognozowano 

przyszłość. Przepowiadało ją również wyjęte 

siano i szczekanie psów. Szlachcic – ziemia-

nin przewidywał przyszłe plony na podstawie 

przyklejonych do misek ziaren grochu i zbóż. 

Wracając z Pasterki, powinien pędzić co koń 

wyskoczy, aby zapewnić sobie powodzenie  

w gospodarstwie. Niemal każdy był zawoła-

nym myśliwym, toteż przed południem wy-

bierał się na krótkie polowanie, zwłaszcza 

kiedy nabył nowa strzelbę. W ten sposób zy-

skiwał gwarancję na przyszłe sukcesy łowiec-

kie. Dawniej przy każdym dworze znajdowa-

ła się pasieka. Aby pszczoły przezimowały  

i były zbiorne, należało delikatnym pukaniem  

w ule obwieścić im Narodzenie Chrystusa.  

W dawnej Polsce owady te cieszyły się du-

żym szacunkiem, uznawano je za wysłan-

niczki Niebios. Święta Bożego Narodzenia 

wszędzie obchodzono uroczyście i radośnie. 

Wypełniały je: wyjazdy do kościoła, odwie-

dziny, podejmowanie gości, biesiady, zabawy,  

a w święte wieczory kolędowanie, wspomnie-

nia, przyjmowanie kolędników. W obycza-

jowości szlachty polskiej ważną rolę pełniło 

wzajemne obdarowywanie się podarkami. 

Prezenty otrzymywała służba, a dzieciom 

wręczano iglaste gałązki z przywiązanymi 

doń łakociami. Bacznie obserwowano stan 

pogody, jako że okres  świąteczny uchodził 

za ważny czas wróżebny. Zachowane dawne 

przysłowie mówi: „Kiedy Gody jasne, to sto-

doły ciasne”.

Tekst i ilustracja Maria Wilczok.
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listopada br. na całym świecie 
obchodzony jest Międzynarodowy Dzień 

Postaci z Bajek. W tym dniu przypominamy 
bajki, które są nieodzownym elementem każde-
go dzieciństwa. Wybrana data nie jest przypad-
kowa – jest to dzień urodzin jednego z najwięk-
szych twórców bajek – Walta Disneya. 

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek jest 

wspaniałą okazją, by zanurzyć się w bajkowym 

świecie, który dzieci tak uwielbiają. 

6 i 7 listopada sale Przedszkola Publicznego 

nr 2 w Sędziszowie Małopolskim oraz Publicz-

nego Przedszkola w Wolicy Piaskowej zamieniły 

się w bajkową krainę. Panie bibliotekarki z Bi-

blioteki Publicznej w Sędziszowie Małopolskim, 

5

i poprzekładała strony w książkach. Czarownica 

zostawiła telegram i treści zadań do wykonania, 

które pomogą naprawić szkody.

Pierwsze zadanie polegało na układaniu 

puzzli z ilustracjami z bajek i podaniu właściwe-

go tytułu bajki. Zadanie drugie - zabawa w sko-

jarzenia, do którego polecenie było następującej 

treści: Nowe zadanie rozpocząć czas Pani wy-

bierze po kolei Was Z koszyka losować zadanie 

będziecie Jaki tytuł bajki – Pięknie odpowiecie. 

Zadanie trzecie pt. ,,Jak Kopciuszek’’ i zadanie 

czwarte - zagadki spod Baby Jagi chatki.

Na zakończenie został ogłoszony konkurs 

pt. ,,Moja ulubiona postać z bajki’’, którego roz-

strzygnięcie nastąpi na końcu miesiąca. Zajęcia 

poprowadziła Pani Dorota Przydział.

6 listopada dwie grupy przedszkolne przy 

Szkole Podstawowej w Zagorzycach Górnych 

odwiedziła pani bibliotekarka z Biblioteki Pu-

blicznej w Zagorzycach przynosząc ze sobą 

kilkanaście książeczek i parę baśniowych rekwi-

zytów. 

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek, 

stał się doskonałą okazją do porozmawiania  

z najmłodszymi o baśniach i ich bohaterach. 

Najmłodsze dzieci chętnie oglądały znane ba-

jeczki i odpowiadały na obrazkowe zagadki. 

Cóż to by był za Dzień Postaci z Bajek 

bez czytania bajek i baśni? Pani bibliotekarka 

Katarzyna Róg przeczytała przedszkolakom 

historię „Kot w butach”, a dzieci wyszukiwa-

ły w książeczkach odpowiednie ilustracje. Po 

wysłuchaniu baśni rozpoczęły się przebie-

ranki; był kot w butach i koty… w pantoflach 

szkolnych, Czerwony Kapturek i Dziewczynka 

z zapałkami, pirat i piratka, Kopciuszek, kilku 

króli i inni. 

Potem dzieci wykonywały maski kotów. 

Każdy pracował wytrwale, kolorując kredkami 

przygotowaną przez Panie przedszkolanki for-

mę. Powstały nawet tęczowe koty.

Na zakończenie, po wspólnej fotografii, 

dzieci otrzymały zakładki z informacjami o Bi-

bliotece Publicznej w Zagorzycach.

w rytm muzyki wszyscy równocześnie wykony-

wali polecenia Kopciuszka. Wspólne zgniatanie 

i szuranie gazetami, klaskanie, młynki oraz ta-

niec z wykonanymi z bibuły wstęgami sprawiły, 

że zabawa, jak każdy nawet najwspanialszy bal, 

dobiegła końca. W zajęciach udział wzięło ok. 

140 dzieci. Atrakcją bajkowych spotkań były 

również przebrania, w których panie bibliote-

karki poprowadziły zajęcia: Kopciuszek – Kata-

rzyna Hagdej, Macocha – Joanna Stec, Małgosia 

– Katarzyna Hagdej, Baba Jaga – Joanna Stec, Jaś 

– Anna Lichwa. 

Również Biblioteka Publiczna w Czarnej 

Sędziszowskiej włączyła się w obchody tego 

radosnego święta i 6 listopada zorganizowała 

bajkowe spotkanie, na które zostały zaproszone 

przedszkolaki wraz z opiekunką.

Spotkanie rozpoczęło się od poinformowa-

nia dzieci, że do biblioteki dzwoniła Królowa 

Bajek z informacją, że w nocy do Królestwa 

Bajek wtargnęła zła czarownica Bambaryca  

w odpowiedzi na gorące zaproszenia przygoto-

wały dla dzieci wiele atrakcji. Wspólne zabawy, 

tańce, zagadki, czytanie bajek i baśni – wypełniły 

każdy wyjątkowy dzień. Dzieci wysłuchały baśni 

Caroliny Zanotti pt. „Camilla niezbyt szczupła 

księżniczka”. Jest to opowieść o trzech siostrach 

Georgini, Melissie i Camilli – księżniczkach,  

i o księciu imieniem Kuskus. Współczesna baśń 

przypominająca nam historię o Kopciuszku 

odpowiada na pytanie: Dlaczego księżniczki 

zawsze muszą być wysokie, szczupłe i piękne? 

Bohaterka Camilla jest niezbyt szczupła, siostry 

się z niej śmieją, ale ona wie, jak znaleźć szczę-

ście… i udowadnia, że każda dziewczynka może 

poślubić księcia. Następnie Kopciuszek zapro-

sił dzieci do wspólnej zabawy, w trakcie której  
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Także i Biblioteka Publiczna w Klęczanach 

włączyła się w obchody tego święta. Spotkanie 

odbyło się z udziałem dzieci z oddziału przed-

szkolnego, w Szkole Podstawowej w Klęcza-

nach. Rozpoczęło się od zagadki. Postacie Jasia 

i Małgosi, a także świat wartości przedstawiony 

przez braci Grimm były bohaterami spotkania. 

Wszystko to po to, by dzieci lepiej orientowały 

się w tym co jest dobre. W tym celu dzieci wy-

słuchały bajki o Jasiu i Małgosi, opowieści o bar-

dzo złej wiedźmie, która ma swoje sposoby, by 

oszukać rodzeństwo i osiągnąć swój niecny cel. 

Dodatkowo nastrojowi grozy sprzyja ciemny las 

i niebezpieczeństwa, jakie tam na nie czyhają. 

Jednak dzieci nie są łatwowierne i dzięki mą-

drości, sprytowi potrafią uciec z chatki i wrócić 

do ojca, który też przeżył przemianę. Zrozumiał 

swój błąd i stał się wzorowym ojcem. Po zapo-

znaniu się z treścią bajki dzieci odpowiadały na 

pytania pani bibliotekarki, bawiąc się w zabawę 

„prawda czy fałsz?”. Później dzieci zostały zapro-

szone do wspólnej zabawy z plakatem przedsta-

wiającym chatkę Baby Jagi. Za pomocą kilku 

rekwizytów: białym kamyczkom, patyczkom, 

kluczowi, okruszkom, szkatułce z „klejnotami” 

mali uczestnicy bajek towarzyszyli bohaterom 

przy pokonywaniu trudności, wczuwały się  

w ich emocje. 

Na koniec każde z nich otrzymało em-

blemat. Ich zadaniem było pokolorowanie go 

według własnego pomysłu, a następnie umiesz-

czanie sylwetek Jasia, Małgosi, Baby Jagi przy 

chatce, a zwierzątek w lesie na polanie. Zajęcia 

poprowadziła Pani Dorota Paśniewska.

Dziękujemy za zaproszenia do udziału  

w hucznych obchodach tego bajkowego święta 

i wspólną zabawę, zapraszamy do korzystania 

z księgozbioru Biblioteki Publicznej w Sędzi-

szowie Małopolskim oraz filii w: Będziemyślu, 

Borku Wielkim, Czarnej Sędziszowskiej, Górze 

Ropczyckiej, Kawęczynie Sędziszowskim, Klę-

czanach i Zagorzycach.

uroczystość Chrystusa Króla
Wszechświata, 26 listopada 2017 

r. nastąpiło zakończenie jubileuszu stule-
cia objawień fatimskich. Uroczystościom 
przewodniczył bp Antonio Marto, jako le-
gat papieski. Po Mszy św. w bazylice Trójcy 
Przenajświętszej w Fatimie, do Kaplicy Ob-
jawień wyruszyła procesja, która przeszła 
pod portykiem jubileuszowym i zakończyła 
się odmówieniem modlitwy poświęcenia się 
Niepokalanemu Sercu Maryi.

2017 był rokiem Maryjnych jubileuszy.  

Z wielu wydarzeń, m.in. 6 czerwca, w trak-

cie obchodów jubileuszu 100. rocznicy obja-

wień fatimskich w sanktuarium Matki Bożej 

Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem 

został ponowiony przez Episkopat akt po-

święcenia Polski Niepokalanemu Sercu Ma-

ryi. Pierwszy taki akt miał miejsce w 1946 

roku, kiedy to na Jasnej Górze Episkopat Polski 

pod przewodnictwem prymasa kard. Augusta 

Hlonda dokonał poświęcenia naszej Ojczyzny 

Niepokalanemu Sercu Maryi. W 1956 r. – Ślu-

by Jasnogórskie, w 1966 r. – śluby milenijne, 

w 1978 r. – Totus Tuus polskiego papieża 

wyznaczały maryjność polskiej duchowości. 

Nie zapominajmy o ślubach Jana Kazimierza, 

pieszym pielgrzymowaniu tysięcy wiernych 

do sanktuarium jasnogórskiego i innych, set-

kach ukoronowanych figur i obrazów Matki 

Bożej, w tym blisko 230 na prawie papieskim, 

akcji „Różaniec do granic” – 7 października 

szpaler ludzi wzdłuż granic Polski, odma-

wiających różaniec w intencji Polski i całego 

świata, jako odpowiedź na wezwanie z Fatimy 

W

czy Gietrzwałdu do codziennego odmawia-

nia modlitwy różańcowej. 

Od 4 września 2016 r. Najświętsza Maryja 

Panna jest patronką i naszego miasta. Dekret 

Stolicy Apostolskiej, ustanawiający Matkę 

Bożą Patronką Sędziszowa Małopolskiego,  

w dniu 7 lipca 2016 r. podpisał kardynał Ro-

bert Sarah  – prefekt Kongregacji ds. Kultu 

Bożego i Dyscypliny Sakramentów. W trakcie 

lipcowego pobytu w Polsce, kard. Sarah zwró-

cił uwagę na przywiązanie Polaków do Matki 

Bożej i świętych: Maksymiliana Marii Kolbe-

go czy Jana Pawła II.

Najpopularniejszym miejscem piel-

grzymkowym w Polsce jest Jasna Góra, którą 

corocznie wielu nawiedza w pielgrzymkach 

pieszych. M. in., w dniach 4 – 13 sierpnia 

2017 r. odbyła się 40. Rzeszowska Piesza 

Pielgrzymka na Jasną Górę. Jedną z 14. grup 

pielgrzymkowych była Grupa św. Brata Al-

berta, obejmująca swym zasięgiem miesz-

kańców Kolbuszowej, Ziemi Sędziszowskiej 

oraz parafię Łowisko i okolice.  Przewodni-

kiem Grupy, której 15 osób wywodziło się z 

dekanatu Sędziszów Młp. był ks. Marek Kę-

dzior proboszcz Parafii pw. św. Urszuli Ledó-

chowskiej w Ropczycach – Granicach. Warto 

nadmienić, że ponad 120-osobowa Grupa św. 

Brata Alberta wchodziła jako pierwsza z rze-

szowskiej pielgrzymki na Jasną Górę, a każdy  

z pątników – z bochenkiem chleba w dło-

niach. 

Organizatorzy i uczestnicy, a wśród nich 

Anna (25 razy pielgrzymowała pieszo do 

Częstochowy) czy Władysław (14-krotny 

pielgrzym) serdecznie zapraszają i zachęcają 

do udziału w 41. Rzeszowskiej Pieszej Piel-

grzymce, słowami pieśni: 

Wybierz się, wybierz się razem z nami,

Na wspaniały, pielgrzymkowy szlak.

Jeśli będziesz szedł wytrwale

To na Jasnej Górze

W Jej obliczu ujrzysz Boga znak.

Fot. Archiwum pielgrzymów
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listopada 2017 r. młodzież ze Szkoły
Podstawowej w Górze Ropczyckiej, 

uczestnicząca w projekcie „Surfer nie hej-
ter” - przeciwdziałanie internetowemu hej-
towi i mowie nienawiści”.

W ramach zajęć psychologiczno-pedago-

gicznych i edukacyjnych pracowała nad:

- integracją w świecie realnym i wirtual-

nym (poprawienie i wzmocnienie relacji mię-

dzyludzkich – ćwiczenia),

- komunikacją w świecie realnym i wir-

tualnym (doskonalenie sposobu otwartego, 

grudnia 2017 r. siedmioro uczniów, 
przedstawicieli klas  VII, VI i V Szkoły 

Podstawowej w Górze Ropczyckiej: Agniesz-
ka Górka, Joanna Kłósek, Martyna Kłósek, 
Anita Szpara, Piotr Kłósek, Mikołaj Wołos 
i Maksymilian Wrona, wraz z opiekunami: 
Dorotą Stynczyłów - Mytych i Anetą Wroną 
uczestniczyli w III Kongresie Mediatorów 
Szkolnych „Tuż przed falą”, który odbył się 
w Szkole Podstawowej nr 18 w Rzeszowie.  
Kongres został zorganizowany w ramach 
projektu „Podkarpacka Szkoła Dialogu II”, 
współfinansowanego ze środków Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.  

Obecność uczniów ze Szkoły w Górze 

Ropczyckiej na  Kongresie była reminiscencją 

niedawnych zajęć, w których uczestniczyła 

21

8

twórczego, a przy tym życzliwego porozumie-

wania się z innymi),

- konsekwencjami, jakie  wynikają  z nie-

stosowania NETYKIETY.

W ramach zajęć uczniowie klas V - VII 

wprowadzeni zostali również w świat media-

cji rówieśniczych. Zdobywanie wiedzy na te-

mat mediacji wynika bezpośrednio z zapisów 

w nowej Podstawie Programowej Kształcenia 

Ogólnego, która do najważniejszych umie-

jętności uczniowskich zalicza wykorzystanie 

technik mediacyjnych w praktyce. Uczniowie 

klas V i VI, podczas ewaluacji zajęć stwierdzili, 

że „Mediacje są potrzebne”, „Każdy konflikt da 

się rozwiązać, jeśli tylko obie strony konflik-

tu będą chciały się porozumieć”, „Jeśli jesteś 

skonfliktowany z drugą osobą zawsze masz 

prawo do mediacji i możesz skorzystać z po-

mocy mediatora, bo to osoba bezstronna”. 

Spotkania w ramach projektu 28 listopa-

da i 4 grudnia z młodzieżą, nauczycielami, 

rodzicami Szkoły prowadzili: edukator Elż-

bieta Orzech i mediator Halina Mianowska 

– DZIĘKUJEMY ! 

społeczność całej szkoły (uczniowie, rodzice 

i nauczyciele), w ramach projektu „Surfer nie 

hejter - przeciwdziałanie internetowemu hej-

towi i mowie nienawiści”.

Na Kongresie w Rzeszowie spotkali się 

dorośli mediatorzy szkolni oraz mediatorzy 

rówieśniczy z całego województwa podkar-

packiego. Dzielili się oni wiedzą i swoimi do-

świadczeniami z dyrektorami, nauczycielami 

oraz uczniami szkół podstawowych i gim-

nazjów, którzy chcieliby się stać trenerami 

mediacji bądź mediatorami rówieśniczymi. 

Honorowym gościem Kongresu była Podkar-

packa Kurator Oświaty Małgorzata Rauch. 

W czasie, gdy dorośli, tj. dyrektorzy i na-

uczyciele, omawiali z panią kurator i stałymi 

mediatorami potrzebę rozpowszechniania 

mediacji w szkołach młodzież, pod kierun-

kiem profesjonalnych trenerów, uczestniczy-

ła w warsztatach, poświęconych budowaniu 

Szkolnych Klubów Mediatora. Uczniowie, 

podzieleni na grupy, pracowali nad budową 

podstaw formalnych oraz strategią rozwoju 

przyszłych Klubów. 

Na zakończenie Kongresu zostaliśmy po-

częstowani ciepłym posiłkiem, a następnie  

w dobrych humorach, z wieloma pomysłami 

i zapałem, wróciliśmy do szkoły. Mamy na-

dzieję, że wkrótce uda nam się powołać do 

życia Klub Mediatora w naszej szkole, aby 

chętni uczniowie mogli uczyć się mediacji, 

a następnie pomagać swoim kolegom i kole-

żankom rozwiązywać konflikty. 
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grudniu br. po raz kolejny burmistrz 
Sędziszowa Małopolskiego Bo-

gusław Kmieć wręczył nagrody spor-
towców za ich osiągnięcia. 11 grudnia 
nagrodę otrzymała Joanna Zawadzka, 
tenisistka pochodząca z Czarnej Sędzi-
szowskiej. 1500 zł brutto przyznano jej 
za zdobycie I miejsca na Mistrzostwach 
Polski w kategorii kobiet do lat 23, któ-
re odbyły się Bytomiu. Burmistrz Bo-
gusław Kmieć wręczając nagrodę gra-
tulował jej sukcesów i życzył kolejnych 
zwycięstw na europejskich i światowych 
kortach. Natomiast 17 grudnia, podczas 
Turnieju Gwiazdkowego organizowane-
go przez sędziszowską Lechię, burmistrz 
wręczył nagrody Magdalenie Pasko oraz 
trenerowi Mateuszowi Błachowiczo-
wi. Magda otrzymała 1 000 zł brutto za 
zdobycie brązowego medalu podczas 24. 
Mistrzostw Polski Kobiet, które odbywa-
ły się 3-5 listopada w Zamościu. Zawod-
niczka Lechii wystartowała w kategorii 
+90 kg. Trener Błachowicz otrzymał na-
grodę za wyniki sportowe swoich pod-
opiecznych, a w szczególności Magdy 
Pasko.

W
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III Rodzinna Zabawa Mikołajkowa oraz Kiermasz Bożonarodze-

niowy odbyły się 3 grudnia br. przed sędziszowskim Ratuszem  

w wyjątkowej oprawie. W padającym po raz pierwszy w tym roku 

śniegu dzieci bawiły się z Mikołajem i Śnieżynką, a starsi odwie-

dzali stragany ze świątecznymi ozdobami i smakołykami. Tuż przed 

godziną 16 mieszkańcy po raz pierwszy mogli podziwiać nowa  

iluminację świąteczną, która będzie zdobić miasto do końca stycznia 

przyszłego roku. Finansują ją dla mieszkańców Gmina Sędziszów 

Małopolski oraz lokalne firmy: Safran Transmission Poland Sp.  

z o.o., Safran Aircraft Engines Poland Sp z o.o., PZL Sędziszów S.A., 

Extrans, Hotel INES, PGKiM, Sieć Handlowa Jubilatka, Vertipol, 

Gumat, Woprol, Super Pralnia, Mazak. 
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