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Druga edycja Dino Top Festival był już imprezą trzydniową.
W pierwszy dzień na scenie ustawionej przed Ratuszem młodzi wykonawcy śpiewali piosenki
Zbigniewa Wodeckiego, fantastyczny koncert dał zespół Gang Olsena, patriotyczne nuty zabrzmiały
w wykonaniu Beaty Lerach. W drugi dzień Festival przeniósł się na Stadion Miejski.
Najpierw zaprezentowany został program artystyczny przygotowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,
a tuż po godz. 19.00 przedstawiono wyniki konkursu na interpretację piosenek Zbigniewa Wodeckiego.
Zwyciężyła Oliwia Skóra, która wygrała 2 tys. zł oraz 20-godzinną sesję nagraniową w studiu
w Polskim Radiu Rzeszów. Drugie miejsce zajął Kamil Kiliam, któremu TVP Rzeszów ufunduje nagranie
teledysku, natomiast trzecia była Małgorzata Oleszko, która otrzymała nagrodę burmistrza Sędziszowa
Małopolskiego - 2 tys. zł. Organizatorzy zdradzili również, że za rok uczestnicy konkursu będą wykonywać
utwory Anny Jantar.
Sobotni koncert prowadziła Agata Konarska, a na scenę swoich gości zapraszał Jerzy Szlachta,
wspólrpwadzący audycję Dino Top. W drugi dzień festiwalu na scenie zaprezentował się Sebastian Riedel
z zespołem Cree, a gwiazdą wieczoru była Małgorzata Ostrowska. Niespodzianką był jej wspólny występ
z legendarnym Siczką - wokalistą grupy KSU. Wspólnie wykonali oni m.in. utwór „Moje Bieszczady”.
Trzeci dzień festiwalu odbył się pod znakiem uczczenia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
oraz kibicowania reprezentacji Polski podczas meczu z Kolumbią. Najpierw wystąpili Maleo Reggae Rockers
i Marika „Panny Wyklęte, Panny Sprawiedliwe” oraz zespół Fabryka.
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riefing odbył się 14 czerwca br. w nowo
wybudowanym przedszkolu w Górze
Ropczyckiej, które nazywa się „Przedszkole pod Buczyną”. Burmistrz mówił również
o inwestycjach drogowych, przebudowie
placu targowego, mecie etapu wyścigu kolarskiego oraz o Dniach Sędziszowa.
Całkowity koszt budowy przedszkola
w Górze Ropczyckiej to 4 065 000 zł. Przedszkole jest przewidziane na 95 dzieci, z czterema oddziałami, w tym jednym 20-osobowym
oddziałem integracyjnym. Na ten moment
w przedszkolu jest 35 dzieci, które były
w dotychczasowym przedszkolu w Górze
Ropczyckiej, ale trwa nabór na pozostałe
miejsca w przedszkolu. - W chwili obecnej
jest wolnych około 30 miejsc. Zachęcam
wszystkich rodziców, których dzieci nie znalazły miejsc w pozostałych gminnych przedszkolach, żeby zapoznali się z ofertą tej placówki. Naprawdę warto zastanowić się nad
wyborem właśnie tego przedszkola – mówił
burmistrz Bogusław Kmieć. - Poza dofinansowaniem na budowę przedszkola, złożyliśmy jeszcze jeden wniosek do Europejskiego
Funduszu Społecznego i otrzymaliśmy kwotę
blisko 900 tys. zł. Dzięki temu przedszkole
będzie jeszcze lepiej doposażone. Doposażona będzie kuchnia, kupione zostaną również
zabawki, meble, ale także prowadzone będą
dodatkowe zajęcia, które w innych placówkach są zajęciami płatnymi, natomiast tutaj
przez rok będą one darmowe. Przewidziano
również wycieczki dla dzieci m.in. do siedliska w Pstrągowej, skansenu w Sanoku, ZOO
w Krakowie, Muzeum Lalek w Pilźnie. Poza
tym przez rok, od września br., rodzice nie
będą płacić za pobyt dziecka powyżej pięciu
godzin.
Żłobek publiczny, rozbudowa szkół
Burmistrz wyjaśnił również dlaczego
przedszkole powstało właśnie w Górze Ropczyckiej. Otóż gmina posiadała tam teren
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otrzymany od Agencji Nieruchomości Skarbu
Państwa z przeznaczeniem na cel publiczny,
jakim jest budynek oświatowy. Poza tym po tej
stronie gminy, czyli po stronie południowej,
nie było do tej pory przedszkola, a wcześniej
powstało w Wolicy Ługowej oraz Czarnej Sędziszowskiej, wyremontowano gruntownie
w Przedszkole Publiczne nr 2 na Osiedlu Młodych, powstało przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 2, w budynku gimnazjum. - Teraz
chcielibyśmy się skupić na stworzeniu publicznego żłobka, ponieważ takiego w naszej gminie nie ma – zapowiedział B. Kmieć.
Burmistrz przedstawił też wizualizację
rozbudowy szkoły w Wolicy Piaskowej, według kosztorysu ta inwestycja ma kosztować
blisko 2,6 mln zł. - Jesteśmy po przetargu,
wpłynęła jedna oferta, która jednak znacznie
przekracza kwotę przewidzianą w budżecie
na tę inwestycję w ciągu trzech kolejnych
lat – informował. - Szkoła ma być tak rozbudowana by zapewnić jednozmianowość

nauki dla wszystkich uczniów. Roboty w tej
placówce mają obejmować: docieplenie całego budynku wraz z ociepleniem poddasza
nieużytkowego, budowę schodów zewnętrznych oraz pochylni dla niepełnosprawnych,
przebudowę sieci wodociągowej, przebudowę
sieci teletechnicznej, przebudowę i rozbudowę ciągów komunikacyjnych.
Przebudowie zostanie poddany również
budynek szkoły w Borku Wielkim. Za kwotę
ok. 500 tys. zł będzie dobudowana klatka schodowa, przebudowane poddasze na sale lekcyjne, przebudowane istniejących schodów.
Pozyskane dofinansowania
Burmistrz B. Kmieć mówił również
o uzyskanych dofinansowaniach. Gmina
złożyła do Ministerstwa Sportu wniosek na
5 placów zabaw i siłowni plenerowych tzw.
Otwartych Stref Aktywności. Na tzw. „trójkącie” w Sędziszowie powstanie duży plac zabaw, a obok nie skatepark, który wart jest ok.
300 tys. zł, z czego 190 tys. zł otrzymaliśmy
dofinansowania w ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich. W planach jest rozszerzenie
placu zabaw, który już powstał na Osiedlu
Rędziny, a także rozbudować place zabaw w
ramach projektu Otwartych Stref Aktywności
w Wolicy Piaskowej na stadionie, w Krzywej
przy szkole oraz Zagorzycach Dolnych na
stadionie sportowych. W Zagorzycach Dolnych będzie również budowane boisko szkole
i plac zabaw przy szkole podstawowej w Zagorzycach Dolnych, na które gmina również
otrzymała dofinansowanie.
Rewitalizacja Domu Kultury
Gmina otrzymała również dofinansowanie w kwocie 190 tys. zł z Ministerstwa Kultury na remont części budynku MGOK, a dokładnie na adaptację pomieszczeń dawnego
mieszkania na studio telewizyjne. Całkowity
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dziszowie Małopolskim – koszt: 75 810,00 zł.

planowany koszt tej inwestycji to prawie 360
tys. zł, w tym wspomniane 190 tys. zł dofinansowania. Jest to pierwszy etap rewitalizacji tego budynku, ponieważ przygotowujemy
się do naboru do programu rewitalizacji.
Trwają też inwestycje zaplanowane na rok
2018. Trwa budowa i rozbudowa placu targowego. Ta inwestycja jest realizowana zgodnie
z harmonogramem. W tej chwili wykonano palowanie pod wiatę, wykonano przyłącz
wodno-kanalizacyjny, wykonano budynek
sanitarny. Na ukończeniu jest pawilon handlowy. Koszt tej inwestycji to 3 061 000 zł,
z czego 1 mln zł to dofinansowanie z programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Inwestycje drogowe
Drogi wykonane:
- przebudowa drogi wewnętrznej w Zagorzycach Górnych (Rzeki-Ratajówka), koszt:
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63 466,52 zł
- przebudowa drogi wewnętrznej w Zagorzycach Górnych, koszt: 43 616,54 zł
- przebudowa drogi wewnętrznej - Zagorzyce
Dolne - koszt: 57 244,20 zł
- przebudowa drogi wewnętrznej - Wolica
Ługowa – koszt: 22 193,92 zł
- przebudowa drogi wewnętrznej - Będziemyśl - koszt: 59 796,03 zł
- przebudowa drogi wewnętrznej - Boreczek
(Knieja) – koszt: 44 377,66 zł
- wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi
gminnej relacji Kamionka – Ruda w miejscowości Ruda – koszt: 58 574,75 zł
- przebudowa drogi gminnej nr 107602 R
relacji Kamionka – Zajezierze – Cierpisz
w miejscowości Ruda – koszt: 50 958,72 zł
- utwardzenie działki gminnej stanowiącej
dojazd do garaży na Osiedlu Młodych w Sę-

Natomiast w trakcie realizacji są następujące
inwestycje drogowe:
- remont ulicy Kasztanowej w Sędziszowie
Małopolskim – koszt: 96 638,64 zł,
- przebudowa chodników w ciągu ulic: Słowackiego, Staszica, Prusa, Reja w Sędziszowie
Małopolskim – koszt: 184 993,19 zł,
- budowa opaski bezpieczeństwa - ul. Rędziny w związku z budową chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową – koszt:
80 703,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Szkodna – Budzisz w miejscowości Szkodna – koszt: 155
297,27 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Wolicy Piaskowej – Gorajec (etap I) – koszt: 254 782,96
zł,
- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szkodna - koszt 21 001,00 zł.
Burmistrz przypomniał, że gmina
otrzymała dofinansowanie na drogę łączącą
al.1000-lecia z drogą przy cmentarzu w Sędziszowie Młp. – To zdecydowanie ułatwi
wyjazd z cmentarza nie tylko ul. ks. Maciąga, ale też w kierunku wschodnim – wyjaśnił
burmistrz.
OZE
Burmistrz poinformował również, że
wciąż trwa procedura przetargowa, ponieważ
firma, która wygrała ten przetarg musi uzupełnić swoją ofertę. Unieważniony natomiast
został w tym programie przetarg na biomasy,
ponieważ oferta znacznie przewyższała środki zabezpieczone na realizację tej inwestycji.
Na ten moment nie można jeszcze określić
termin rozpoczęcia montażu.
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estaw hydrauliczny, deski ortopedyczne,
szyny Kramera, torby medyczne
i defibrylatory za ponad 102 tys. zł trafiło
1 czerwca br. do strażaków z gminnych
jednostek OSP. Sprzęt został zakupiony
dzięki współfinansowaniu ze środków
Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Gośćmi uroczystości był wiceminister
sprawiedliwości Marcin Warchoł, senatorzy Mieczysław Golba i Zdzisław Pupa,
poseł Zbigniew Chmielowiec oraz komendant ropczyckiej PSP Jacek Róg.
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ramach obchodów 100 rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości Publiczne Przedszkole Nr 2 im.
J. Korczaka w Sędziszowie Młp. podjęło
szereg działań mających na celu stworzenie
okazji do pielęgnowania już u najmłodszych
dzieci wartości patriotycznych oraz kształtowania poczucia przynależności narodowej.
Jednym z zaplanowanych zadań był piknik patriotyczny dla Niepodległej, zorganizowany 30 maja 2018r. w godzinach popołudniowych na scenie altanki przedszkolnej.
Do udziału w imprezie zostały zaproszone
przedszkolaki, ich rodzice z rodzeństwem,
goście specjalni oraz wszyscy chętni. Ofi-
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cjalnego rozpoczęcia imprezy dokonała dyr.
przedszkola Renata Śliwa. Po przywitaniu
zgromadzonych gości odbył się występ w
wykonaniu przedszkolaków z wszystkich
grup. Dzieci zaprezentowały patriotyczny
program artystyczny, który wcześniej wystawiły podczas tegorocznej „Sceny dla malucha”
w MGOK. Przedszkolaki recytowały wiersze
o Ojczyźnie, śpiewały patriotyczne pieśni
oraz wykonywały tańce narodowe i układy
taneczne przy znanych polskich melodiach.
Zaraz po występie wszystkie przedszkolaki
otrzymały gromkie brawa oraz słodki upominek - kosz z cukierkami od Burmistrza
Sędziszowa Młp. Bogusława Kmiecia. Ko-

lejnym punktem pikniku był koncert patriotyczny pod hasłem „Piosenki Małego Patrioty”
w wykonaniu młodzieży z Kapeli Zespołu Pieśni i Tańca „Rochy” pod kierownictwem Pana
Pawła Gnacka. Należy zaznaczyć, że wśród
członków kapeli byli absolwenci naszego
przedszkola. I tak przy dźwiękach instrumentów muzycznych odbyło się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. W programie
koncertu znalazły się najpopularniejsze piosenki, takie jak „Pierwsza brygada”, „Przybyli
ułani pod okienko”, „Wojenko, Wojenko”, „Piechota” i wiele innych. Przygotowane, przez
pracowników placówki, „Śpiewniki Małego
Patrioty” dla wszystkich uczestników imprezy, pozwoliły na wspólne śpiewanie znanych
pieśni, a także przypomnienie tych już nieco
zapomnianych. Tego dnia, na terenie ogrodu
przedszkolnego, można było podziwiać wystawę dużych plakatów nt. „Pocztówka dla
Niepodległej”, wykonanych przez poszczególne grupy. Dodatkową atrakcją był słodki
poczęstunek dla wszystkich zgromadzonych
gości zorganizowany przez rodziców i dyrekcję. Składamy Serdeczne Podziękowania
Rodzicom i wszystkim zaangażowanym
w organizację uroczystości.
Piknik dla Niepodległej oprócz wartości
patriotycznych miał na celu budowanie tożsamości wspólnoty lokalnej poprzez integrację
rodzin, mieszkańców oraz lokalnych instytucji. Mimo ogromnego upału, wszyscy biorący
udział w spotkaniu byli zadowoleni i dobrze
się bawili. Taka forma spędzania wolnego
czasu dostarczyła wielu ciepłych i miłych
wrażeń.
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czerwca 2018 r. odbyła się LI Sesja
Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim, podczas której podjęto następujące
uchwały:
1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Burmistrza
Sędziszowa Małopolskiego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Sędziszów Małopolski za
2017 rok zatwierdza się sprawozdanie finansowe
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów Małopolski za 2017 rok.
2. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sędziszowa Małopolskiego za 2017 r., mocą której po zapoznaniu
się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania
budżetu Gminy Sędziszów Małopolski za 2017
r., sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
z wykonania budżetu za rok 2017 r., informacją
o stanie mienia komunalnego Gminy Sędziszów Małopolski, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej udziela się absolutorium Burmistrzowi
Sędziszowa Małopolskiego za 2017 r.
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok
2018 nr XLIV/427/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
4. Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów
Małopolski.
5. Uchwała w sprawie upoważnienia do
zaciągnięcia zobowiązania wekslowego. Mocą
tej uchwały wyraża się zgodę na wystawienie
weksla in blanco dla Samorządu Województwa Podkarpackiego do kwoty 190.795 zł wraz
z ewentualnymi odsetkami jako zabezpieczenie
umowy o przyznanie pomocy na projekt pn.
„Budowa skateparku w Sędziszowie Małopolskim” ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach PROW na lata 2014-2020. Zobowiązanie zostaje zaciągnięte na okres 5 lat od
daty dokonania płatności ostatecznej tj. do dnia
31.07.2024 r. Źródłem pokrycia zobowiązania,
o którym mowa w § 1 będą dochody budżetu
gminy z tytułu podatku od nieruchomości.
6. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego. Na mocy tej uchwały ustala się dla
Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego - mgr
Bogusława Kmiecia następujące wynagrodzenie: wynagrodzenie zasadnicze w wysokości
4.800,00 zł, (słownie: cztery tysiące osiemset) złotych miesięcznie. Dodatek funkcyjny
w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące)
złotych miesięcznie. Dodatek specjalny w wysokości 25% łącznie wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego tj. w kwocie 1.700,00 zł,
(słownie: jeden tysiąc siedemset 00/100) złotych miesięcznie. Dodatek za wieloletnią pracę
w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego tj. kwotę 960,00 zł, (słownie: dziewięćset
sześćdziesiąt złotych miesięcznie. Ponadto Burmistrzowi zgodnie z właściwymi przepisami
przysługują: nagrody jubileuszowe, dodatkowe
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wynagrodzenie roczne i inne świadczenia według zasad określonych dla pracowników samorządowych.
W dniu 19 maja 2018 r. weszło w życie
nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2018 r., poz.
936) Zgodnie z w/w rozporządzeniem z dniem
1 lipca 2018 r. wynagrodzenie Burmistrza powinno obejmować następujące składniki:
1. Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości od
3.600,00 zł. do 4.800,00 zł.
2. Dodatek funkcyjny w max kwocie – 2.100,00 zł.
3. Dodatek specjalny w wysokości od 20% do
40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego łącznie, który przy założeniu max
wynagrodzenia zasadniczego i max dodatku
funkcyjnego mógłby wynosić 2.760,00 zł.
4. Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości
max 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od posiadanego stażu pracy.
Przedłożony projekt uchwały określa
składniki przysługującego wynagrodzenia
na poziomie mieszczącym się w przedmiotowym rozporządzeniu. Wg maksymalnych
stawek wynagrodzenie to mogłoby wynosić
10 620 złotych, a w przypadku Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego wynosi 9 460 złotych.
7. Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dla pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych, nauczycieli
przedszkoli prowadzących zajęcia w grupach
mieszanych – zatrudnionych w placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Sędziszów Małopolski.
8. Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie Gminy Sędziszów
Małopolski, na mocy której ustala się na terenie Gminy Sędziszów Małopolski maksymalną
liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych zawierających:
a) do 4,5% alkoholu oraz piwa – 26 zezwoleń,
b) powyżej 4,5% do 18 % alkoholu (z wyjątkiem
piwa) – 26 zezwoleń,
c) powyżej 18 % alkoholu – 26 zezwoleń.
Ustala się również na terenie Gminy Sędziszów Małopolski maksymalną liczbę zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych zawierających:
a) do 4,5% alkoholu oraz piwa – 65 zezwoleń,
b) powyżej 4,5% do 18 % alkoholu (z wyjątkiem
piwa) – 45 zezwoleń,
c) powyżej 18 % alkoholu – 45 zezwoleń.
9. Uchwała w sprawie określenia zasad
usytuowania na terenie Gminy Sędziszów
Małopolski, miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych, mocą której Ustala się zasady usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych na terenie
Gminy Sędziszów Małopolski, stanowiąc, że
punkty sprzedaży napojów alkoholowych prze-

znaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
oraz punkty sprzedaży napojów alkoholowych
do spożycia poza miejscem sprzedaży nie mogą
być zlokalizowane w odległości mniejszej niż 50
metrów od głównego wejścia do budynku:
1) kościołów,
2) szkół i przedszkoli.
Pomiaru odległości, o którym mowa w ust.
1 dokonuje się najkrótsza drogą dojścia wzdłuż
ciągów komunikacyjnych przeznaczonych do
ruchu pieszych bez napotykania przeszkód
i narażania się na naruszenie prawa.
10. Uchwała w sprawie wprowadzenia
odstępstwa od zakazu spożywania napojów
alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Sędziszów Małopolski, na jej mocy
Uznając, że nie będzie to miało negatywnego
wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki
społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa
i porządku publicznego, wprowadza się na terenie Gminy Sędziszów Małopolski odstępstwo
od zakazu spożywania napojów alkoholowych
w miejscach publicznych.
Odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych dotyczy:
1) Sędziszów Małopolski:
a) Rynek – działki o numerze 1544,1545,
1546/1, 1546/2, 1576,1542, 1547,
b) teren rekreacyjny przy ul. Wspólnej - działki
o numerze 454/28, 474/7, 2764, 454/20,
c) kompleks boisk sportowych przy ul.
Sportowej 32 (Stadion Miejski) - działka
o numerze 1451/2,
d) kompleks boisk przy ul. Reja – działka o numerze 1937,
e) teren przy Domu Kultury, ul. 3-go Maja 36 –
działki o numerze 509, 494/2, 508/1, 508/2,
f) teren rekreacyjny przy ul. św. Antoniego –
działki o numerze 62/24, 62/23,
2) Będziemyśl:
a) kompleks sportowo rekreacyjny – działka
o numerze 589/5,
b) teren przy Domu Ludowym – działka o numerze 1004/2,
3) Boreczek:
a) teren przy Domu Ludowym – działki o numerze 514/3, 514/4,
4) Borek Wielki:
a) stadion sportowy – działki o numerze 2545/1,
2545/4, 2246/1, 2247/1,
b) teren przy Domu Ludowym – działka o numerze 2244,
5) Cierpisz:
a) teren przy Domu Ludowym – działka o numerze 195,
6) Czarna Sędziszowska:
a) teren przy Domu Ludowym – działki o numerze 2520, 2519, 2514/2, 2514/5,
7) Góra Ropczycka:
a) Park „Buczyna” – działka o numerze 632/106,
b) stadion sportowy – działka o numerze 91,
c) teren przy Domu Ludowym – działka o numerze 421,
8) Kawęczyn Sędziszowski:
a) stadion sportowy – działki o numerze 389/3,
389/2, 389/38,
b) teren przy Domu Strażaka – działka o numerze 472,
9) Klęczany:
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a) stadion sportowy w Klęczanach – działki
o numerze 1719, 1718, 1717,
b) teren przy Domu Ludowym – działka
o numerze 913,
10) Krzywa:
a) stadion sportowy – działki o numerze 930/2,
930/3, 929,
b) teren przy Domu Ludowym – działki
o numerze 705, 699/1, 704/3,
11) Ruda:
a) teren przy Domu Ludowym – działki
o numerze 353, 347/1,
12) Szkodna:
a) teren przy Domu Ludowym – działki
o numerze 2267, 2266, 2265,
13) Wolica Ługowa:
a) boisko sportowe – działki o numerze 842/2,
842/1, 998/1,
14) Wolica Piaskowa:

a) stadion sportowy – działka o numerze 733/3
b) teren przy Domu Ludowym – działka
o numerze 1370/4,
15) Zagorzyce:
a) stadion sportowy w Zagorzycach Dolnych –
działki o numerze 627/13, 627/14,
b) teren przy Domu Strażaka w Zagorzycach
Dolnych – działka o numerze 258,
c) teren przy Domu Strażaka w Zagorzycach
Górnych – działka o numerze 5707.
W miejscach publicznych wymienionych w ust. 2, napoje alkoholowe będzie
można spożywać wyłącznie podczas organizowanych imprez kulturalno-rozrywkowych, festynów, dożynek i pikników plenerowych, w przypadku wydania przez
Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego jednorazowego zezwolenia na sprzedaż, podawanie
i spożywanie napojów alkoholowych.

11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sędziszów Małopolski.
12. Uchwała w sprawie przyjęcia i przekazania projektu regulaminu dostarczania wody
i odprowadzenia ścieków obowiązującego na
terenie Gminy Sędziszów Małopolski do organu regulacyjnego.
13. Uchwała w sprawie zmiany „Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sędziszów Małopolski” przyjętego i wdrożonego do
realizacji Uchwałą Nr XIV/146/15 z dnia 30
grudnia 2015 r.
14. Uchwała w sprawie przyjęcia Raportu
z wykonania „Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Sędziszów Małopolski na lata 20152018 z perspektywą na lata 2019-2022”za lata
2015-2016.
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czerwca br. jednostka Ochotniczej
Straży Pożarnej w Czarnej Sędziszowskiej obchodziła jubileusz 90-lecia istnienia. Z tej okazji w miejscowym kościele
parafialnym ks. proboszcz Edward Brzana
odprawił Mszę Świętą w intencji strażaków.
Po niej zaproszeni goście i poczty sztandarowe jednostek OSP z naszej gminy przeszli
na plac przy Domu Ludowym, gdzie odbyła
się oficjalna część uroczystości. Odznaczono zasłużonych strażaków z czarnieńskiej
jednostki, a także odsłonięto pamiątkową
tablicę upamiętniającą jubileusz i poświęcono samochód, który doposaży jednostkę.
Burmistrz Bogusław Kmieć, gratulując 90
lat działalności, wręczył promesę na zakup

zestawu hydraulicznego dla OSP w Czarnej.
Podobne zapewnienie za dofinansowanie

tego zakupu strażacy otrzymali z rąk komendanta PSP st. bryg. Jacka Roga.
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maja w Sędziszowie Małopolskim
podpisano umowę z Rzeszowską
Agencją Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie działalności spółdzielni, która
powstała jako wspólna inicjatywa z gminą
Ostrów. Na jej funkcjonowanie udało się
pozyskać dofinansowanie ponad 125 tys. zł
na zakupy inwestycyjne oraz 126 tys. zł na
wsparcie pomostowe, które będzie wypłacane przez 12 miesięcy. Dzięki temu spółdzielnia na początku istnienia będzie świadczyć
usługi w atrakcyjnych cenach. „Jedność”
będzie zajmować się przede wszystkim
utrzymaniem terenów zielonych, drobnymi
remontami i pracami fizycznymi. Na chwilę
obecną zatrudnieniowych jest 5 osób.
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czerwca burmistrz Sędziszowa Młp.
Bogusław Kmieć wręczył akty powołania do komitetu honorowego Obchodów
100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości
Rzeczypospolitej Polskiej. W skład komitetu wchodzą m.in. przedstawiciele duchowieństwa, parlamentarzyści, władze powiatowe i gminne, dyrektorzy szkół, historycy
oraz służby mundurowe.
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akazem moralnym każdego Polaka
winno być krzewienie patriotyzmu
poprzez odkrywanie nieznanych kart polskiej historii, uczczenie bohaterów, którzy
byli wierni Ojczyźnie, służyli Jej i dla Niej poświęcili życie.”
Początkiem drogi zmierzającej do przypomnienia i rozsławienia imienia kapitana Franciszka Macha i dołączenia go do grona wybitnych i zasłużonych dla Ojczyzny postaci było
złożenie przez przedszkole do Instytutu Pamięci
Narodowej Wniosku o zaopiniowanie i zatwierdzenie inskrypcji na tablicy upamiętniającej.
W opinii IPN-u uzyskanej z różnych źródeł wynika, że droga życiowa i postawa kapitana zasługuje na upamiętnienie i rozpowszechnienie wiedzy o tym człowieku.

Wpisy w księdze parafialnej potwierdzają,
że Franciszek Mach urodził się w 1896 roku w
Wolicy Ługowej. Uczęszczał do powszechnej
szkoły w Sędziszowie Małopolskim, następnie do II Gimnazjum w Rzeszowie. Przyjaźnił
się z Leopoldem Lisem-Kulą, późniejszym
sławnym pułkownikiem. Przeszedł niezwykła drogę od służby w Legionach, Błękitnej
Armii generała Hallera, aż do służby w Wojsku Polskim. Zaangażowanie, odwaga, umiejętność dowodzenia, bohaterska postawa w
czasie wojny polsko-bolszewickiej przyniosły
mu kolejne awanse wojskowe, odznaczenia
oraz sławę. Był m.in. Kawalerem Wojennego
orderu Virtutti Militari. Porucznik Mach, odcięty przez kawalerię Budionnego, rzucił się
na wroga i wraz z towarzyszami przedarł się
przez pierścień nieprzyjaciela. Ranny dostał
się do niewoli, z której udało mu się uciec. Do
rangi kapitana zastał awansowany w wieku 26
lat, pracował także jako nauczyciel historii.
W 1939 roku podczas kampanii wrześniowej,
wraz ze swoim pułkiem piechoty wycofał się
na wschód, uniknął aresztowania przez Armię Czerwoną, ukrywał się w Przemyślu, jednak został rozpoznany i aresztowany w 1940
Biuletyn SÛG]LV]RZVNL
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roku. Kapitan Franciszek Mach został zabity
w Kijowie-miał wtedy 44 lata. Spoczywa
do dziś w dołach śmierci w zbiorowej mogile
w Bykowni na Ukrainie. Jego nazwisko widnieje na tzw. ukraińskiej liście ofiar Zbrodni
Katyńskiej pod numerem 1894.
Wdzięczność dla zmarłych trwa dotąd dopóki trwa o nich pamięć. To wydarzenie pokazuje jak tworzy się pamięć narodowa, która mówiąc
najprościej, jest sumą pamięci indywidualnej.
Należy wspomnieć , że inicjatorem upamiętnienia kpt. Franciszka Macha był pan Stanisław
Czapka , pracownik przedszkola, mieszkaniec
Wolicy Ługowej który przez lata gromadził dokumenty i pamiątki dotyczące kapitana. To dzięki jego zaangażowaniu i determinacji Kapitan
Franciszek Mach dołączył do grona wybitnych
i zasłużonych postaci, które uhonorowano tablicą upamiętniającą i ocalono od zapomnienia.
27 maja 2018r. na placu przedszkolnym
w Wolicy Ługowej odbyła się plenerowa Msza
Święta, po której odsłonięto i poświęcono tablicę
pamiątkową. Kwiaty przed tablicą złożyli przedstawiciele rodziny, władz samorządowych i powiatowych oraz przedszkolaki. W kolejnej części
uroczystości głos zabrali zaproszeni goście. Zebranym wręczono foldery przybliżające postać
kapitana Franciszka Macha przygotowane przez
pracowników przedszkola i zaprzyjaźnioną firmę
graficzną.
Po części oficjalnej uczestnicy udali się na
Ługi, gdzie odbyła się część artystyczna. Dzieci

z poszczególnych grup Publicznego Przedszkola nr 1 w Wolicy Ługowej zaprezentowały tańce
i inscenizacje patriotyczne, wystąpił Zespół BLUES i Zespół Pieśni i Tańca ROCHY. Przedszkolaki wzięły udział również w części rekreacyjno-sportowej przygotowanej przez Stowarzyszenie
Odnowy Wsi w Wolicy Ługowej.
Na zakończenie pani dyrektor podziękowała wszystkim przybyłym za obywatelską postawę
i kultywowanie pamięci: rodzinie kapitana
Macha, panu Jackowi Magdoniowi radnemu
Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Bogusławowi Kmieciowi Burmistrzowi Sędziszowa Małopolskiego, zastępcy burmistrza
Piotrowi Kapuście, panu Janowi Maroniowi,
księdzu proboszczowi Ryszardowi Lisowi,
ojcu Rafałowi Ogórkowi i bratu Wiesławowi
z Klasztoru , kapelanowi XX pułku ułanów
imieniem Króla Jana III Sobieskiego - księdzu
Arturowi Michalskiemu, pani sołtys Wolicy
Ługowej Eleonorze Żurad, strażakom OSP
Wolica Ługowa i Krzywa, Stowarzyszeniu Odnowy Wsi, lokalnym przedsiębiorcom, przyjaciołom przedszkola ,mieszkańcom Wolicy
Ługowej, całej społeczności przedszkola dzieciom rodzicom i pracownikom.
Zorganizowanie tak dużego przedsięwzięcia było możliwe dzięki ofiarności rodziny
i sponsorów, którzy w całości pokryli koszty uroczystości. O bezpieczeństwo i część organizacyjną zadbali Strażacy OSP Wolica Ługowa i policja,
którym serdecznie dziękujemy.
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dniu 21 czerwca 2018 r., w sali
Senator Gran Via w Olchowej,
odbyła się uroczystość tzw. „Złote Gody.”
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał wszystkim Jubilatom obchodzącym
Jubileusz - Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Medal ten, jest cywilnym
odznaczeniem państwowym, ustanowionym jako nagroda dla osób, które przeżyły
50 lat w jednym związku małżeńskim.
W imieniu Prezydenta RP, Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Pan Bogusław Kmieć
wręczył medal 32 parom Jubilatów. Ze względu na stan zdrowia, nie wszyscy Jubilaci mogli
uczestniczyć w uroczystości, medale zostaną
im przekazane w terminie późniejszym.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św.
w Kościele Parafialnym pw. Miłosierdzia Bożego, koncelebrowaną przez o. Stanisława Szloska i ks. Grzegorza Chmielowskiego, w trakcie
której Jubilaci odnowili przysięgę małżeńską.
W uroczystości wzięli udział także:
Gwardian Klasztoru o. Stanisław Szlosek,
Zastępca Burmistrza Sędziszowa Młp. Piotr
Kapusta, Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy
Kiebała, W-ce Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Bernadeta Frysztak, Kierownik USC Agnieszka Saj, Zastępca Kierownika USC Magdalena Idzik.
Jubilatom złożono serdeczne życzenia
i gratulacje. W części artystycznej wystąpiła
grupa taneczna ZPiT Rochy oraz kapela „Paka
Sędzisza.”
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Jubileusz Złotych Godów obchodzili Państwo:
ZŁOTE GODY 2018
1. Białek Stanisław i Władysława,
2. Bieszczad Edward i Stanisława,
3. Budziński Stefan i Anna,
4. Chmiel Józef i Wanda
5. Cyzio Franciszek i Anna,
6. Głodek Józef i Helena,
7. Homa Ludwik i Maria,
8. Jarząb Kazimierz i Helena,
9. Kliś Józef i Zofia

10. Klocek Romuald i Zofia,
11. Klug Jakub i Teresa,
12. Kozak Eugeniusz i Aldona,
13. Marchlik Stanisław i Krystyna,
14. Maroń Władysław i Maria,
15. Maś Edward i Urszula
16. Mazur Stanisław i Maria,
17. Miodunka Jacek i Kazimiera,
18. Miś Czesław i Kazimiera,
19. Ożóg Mieczysław i Stanisława,
20. Pasek Eugeniusz i Emilia,
21. Pazdan Roman i Maria,
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22. Przydział Józef i Maria
23. Rój Bolesław i Maria,
24. Sierakowski Józef i Anna,
25. Stanek Marian i Maria,
26. Strugała Janusz i Krystyna,
27. Szczypek Tadeusz i Maria,
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28. Toton Tadeusz i Zofia
29. Walczyk Feliks i Ryszarda,
30. Wątroba Stefan i Katarzyna,
31. Zagaja Mieczysław i Elżbieta,
32. Ziobro Antoni i Irena
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2018

W uroczystości nie uczestniczyli:
1. Fara Roman i Janina,
2. Babiarz Lesław i Zofia,
3. Kapusta Wanda i Lesław,
4. Rogóż Zdzisław i Janina
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maja br. na placu przy Szkole Podstawowej
w Czarnej Sędziszowskiej odbył się doroczny piknik z okazji Dnia dziecka, w którym
uczestniczyły dzieci ze szkoły ich rodzie i rodzeństwo. Na najmłodszych czekało mnóstwo atrakcji,
maluchy mogły m.in. zobaczyć samochód strażacki od środka.

.RORURZH
SRZLWDQLHODWD
A

trakcją pikniku rodzinnego „Powitanie lata”,
który odbył się 30 czerwca br. obok boiska
Orlik w Sędziszowie Małopolskim był festiwal kolorów. Polegał on na wspólnym tańcu i obrzucaniu
się kolorowymi proszkami holi na znak radości.
W programie pikniku były również konkurencje
sportowo-rekreacyjne, animacje dla dzieci i dmuchane zjeżdżalnie.
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rancuska
grupa
Safran
otworzyła
właśnie swoją czwartą fabrykę na Podkarpaciu.
Teraz trzy są w Sędziszowie Małopolskim i jedna
w Ropczycach. Oficjalne otwarcie nowego zakładu
odbyło się 4 lipca br. Obecnie załoga tego zakładu
to 200 osób, najwięcej jest spawaczy, szlifierzy, inspektorów jakości i inżynierów. Nowy zakład grupy
Safran w Sędziszowie kosztował inwestora około
50 mln euro. W ubiegłym roku wyprodukowano
w nim 40 tysięcy łopatek, docelowo ma być 800 tys.
sztuk. Łopatki z Sędziszowa są montowane m.in.
w samolotach Airbus A 320 i Boeing 737, wykorzystywanych przez linie lotnicze LOT, Enter Air
i Small Planet.
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ecz piłki nożnej, wspólne tańczenie
Zumby, dmuchańce, zabawy dla dzieci,
pokaz ratownictwa w wykonaniu strażaków OSP
Krzywa. To wszystko czekało w słoneczne niedzielne (27 maja) popołudnie na mieszkańców Krzywej podczas dorocznego pikniku, który odbył się
na stadionie sportowym. Wśród gości był wójt
Gminy Iwierzyce Bogusław Mucha, oraz włodarze naszej gminy – burmistrz Bogusław Kmieć raz
zastępca Piotr Kapusta, którzy przywieźli dla najmłodszych słodycze.
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uż po raz trzeci, tym razem 8 czerwca
2018 roku, Liceum Ogólnokształcące
im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim włączyło się w ogólnopolską akcję „Jak
nie czytam, jak czytam”. Symbolem akcji było
bicie rekordu liczby uczniów czytających
w jednym momencie, ale tak naprawdę chodziło o budowanie pozytywnego wizerunku
książki.
W tym roku sędziszowska akcja przebiegała
w ramach gminnych obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uczniowie
i nauczyciele zebrali się z książkami na boisku
szkolnym, by poczytać i wykonać wyjątkowe zdjęcie z lotu ptaka. Wykorzystując udział
uczniów w projekcie „Kolorowy zawrót głowy”
i dominujące w tym dniu kolory: biały i czerwony, organizator akcji zaopatrzył dodatkowo
wszystkich w balony w narodowych barwach.
Pani profesor Elżbieta Skotniczny dokładnie zaplanowała ustawienie zebranych i w ten sposób

utworzyliśmy piękną narodową flagę. Czytaniem uczciliśmy 100 rocznicę odzyskania przez
Polskę wolności. Każdy mógł również wykonać
selfie grupowe lub pojedyncze z książką, którą
przyniósł, opublikować na facebooku i instagramie z hashtagiem #jakczytam i grupą odbiorców zdjęcia ustawioną jako „publiczne”.
O godz. 9:45 klasa 1c wraz z opiekunami
z panią wicedyrektor LO Agnieszką Kędziorą- Śmiałek na czele wyruszyła spod szkoły
z transparentami promującymi czytanie, trąbkami, gwizdkami, by spotkać się z panem burmistrzem Sędziszowa Małopolskiego Bogusławem Kmieciem, a także młodszymi kolegami
i koleżankami ze Szkoły Podstawowej nr 2.
Włodarz miasta odczytał fragment koncertu
Jankiela z Pana Tadeusza Adama Mickiewicza
do podkładu muzycznego. Czytanie kontynuowali: Erik Piantoni z Włoch, uczący się w LO
w Sędziszowie Młp. w ramach wymiany międzynarodowej (AFS), oraz wolontariusze z orBiuletyn SÛG]LV]RZVNL
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ganizacji AIESEC: Ringo student z Hongkongu i Chipsa student z Ghany, którzy w tych dniach prowadzili
zajęcia z uczniami Skargi. Dalsza część przeniosła się
na miejskie planty, by w ukryciu przed mocnym słońcem czytać to, na co każdy miał ochotę.
Licealiści czytali na zmianę z pierwszoklasistami.
Między innymi Kasia Pasowicz odczytała fragmenty
Rozmów polskich latem 1983 roku Jarosława Marka Rymkiewicza, utwór z listy 44 tekstów Antologii
Niepodległości ogłoszonej na stronie Prezydenta RP
na 100-lecie odzyskania przez Polskę wolności.
Uczniowie LO radością czytania dzielili się z innymi. Dlatego trzy uczennice przechadzały się z koszykiem po Rynku i częstowały cukierkami zaopatrzonymi w papierową bransoletkę z autorem i tytułem
książki. W ten sposób promowały akcję i zachęcały do
czytania.
Cieszy fakt coraz większej popularności akcji.
W ubiegłym roku uczestniczyło w niej 459 409
uczniów. Zapraszamy kolejnych uczestników już za
rok. Pomysł na akcję to jedna z wielu odpowiedzi na
fatalne statystyki czytelnicze – nie czyta 63 % Polaków
powyżej 15 roku życia. Dzieci i młodzież czytają znacznie więcej. Może za rok statystyki się poprawią….
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iędzyszkolna Bursa w Ropczycach
jest środowiskiem wszechstronnego
rozwoju wychowanków. Pomaga w kształtowaniu talentów i wyrównywaniu szans,
zdobywaniu wiedzy i umiejętności pozwalających sprostać wyzwaniom czekającym
na nich w dorosłym życiu. Codzienna praca
wychowawcza odbywa się w warunkach zapewniających bezpieczeństwo i akceptację,
co ma poszerzyć możliwości rozwojowe
i niwelować niedociągnięcia. To właśnie wychowanek jest w centrum uwagi, a dla wychowawcy ważne są jego troski i problemy.
Podstawą wszelkich działań wychowawcy
jest poznanie wychowanka i integracja grupy, gdyż w grupie osiąga się zawsze lepsze
wyniki niż w pojedynkę. Ponadto dzięki
dobrej integracji wychowankowie stają się
bardziej otwarci, aktywniejsi i twórczy.

Dlaczego warto zamieszkać w Bursie?
Oferujemy:
· Pokoje 1,2,3 i 4 - osobowe,
·Pokoje 1-osobowe dla uczennic w ciąży,
·Pomieszczenie multimedialne,
·Pomieszczenie kuchenne,
·Łazienki żeńskie, męskie i dla osób niepełnosprawnych,
·Bezpłatne Wi-Fi,
·Uczestniczymy w organizacji żywienia,
·Wszystkie wymogi sanitarno-higieniczne.
Jeśli masz trudności w nauce możesz liczyć
na pomoc wychowawców i starszych kolegów w formie:
·indywidualnej
·zespołowej
Jeśli jesteś aktywny zapraszamy Cię do
pracy w Samorządzie/ Sekcjach i Grupach:
·możesz mieć wpływ na życie społeczności
Bursy – będziesz mieć możliwość współdecydować o organizacji imprez i odpowiedniej atmosferze ,
· możesz skorzystać z atrakcyjnych form

spędzania wolnego czasu (Sekcja Artystyczna, Sekcja Sportowa, Sekcja Rzemiosła,
Grupa Ogrodniczo-Florystyczna, Grupa
Kulinarna, Grupa Wolontariatu).
Zadbamy o Twoje samopoczucie i bezpieczeństwo. Mieszkając tu będziesz mógł
rozwijać swoje zainteresowania, wziąć udział
w programach profilaktycznych, dowiesz się
jak poradzić sobie ze stresem, jak szybko
i efektywnie uczyć się, jak rozwiązywać swoje
problemy – w tym pomoże Ci wychowawca.
Wspólnie z grupą i wychowawcą możesz uczestniczyć w zorganizowanych formach spędzania czasu wolnego między
innymi – ogniska integracyjne, wieczorki,
konkursy turnieje, wyjazdy do kina. Będziesz mieć możliwość korzystania z siłowni, pokoju gier (bilard, ping-pong, piłkarzyki) oraz biblioteczki gier planszowych.
Ze strony wychowawców możesz liczyć na
życzliwość, wyrozumiałość, takt pedagogiczny.
M. Mycek
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maja 2018 r. w Szkole Podstawowej
im. Ks. Wł. Świdra w Czarnej Sędziszowskiej odbył się 15 raz quiz wiedzy
o patronie. Organizatorem konkursu był
SU działający przy tutejszej szkole. Uczniowie co roku w ten właśnie sposób popularyzują wiedzę o swoim patronie.
Na uwagę zasługuje fakt, iż społeczność
szkolna wybrała sylwetkę skromnego kapłana, który urodził się i wychowywał w Czarnej
Sędz., a więc człowieka całe życie związanego
ze swoją małą ojczyzną.
Ksiądz Władysław Świder urodził się
w Czarnej Sędz. 5 maja 1907 r., tutaj również spędził dzieciństwo. Nauka w szkole
elementarnej i gimnazjum nie sprawiała mu
większych problemów. W roku 1928 złożył
egzamin dojrzałości i poprosił o przyjęcie
do Wyższego Seminarium Duchownego w
Tarnowie. Od razu dał się poznać jako solidny student i gorliwy alumn. Po 5 latach
Władysław Świder przyjął święcenia kapłańskie w 1933 r. Podczas II wojny światowej
pełnił obowiązki wikariusza w Mościcach
, prowadził tajne nauczanie oraz poświęcał
się pracy artystycznej (malarstwo , komponowanie utworów muzycznych ). Na uwagę
zasługuje również fakt , iż niejednokrotnie
groziła mu śmierć za wystawianie metryk
chrztu Żydom – został nawet aresztowany
za to przez gestapo . Ksiądz Świder był więźniem obozów koncentracyjnych w Oświęcimiu i Dachau. Jednak nawet w tak strasznych
miejscach, gdzie ludzkie życie nie stanowiło
dla okupanta wartości, gdzie granica pomiędzy godnością, a bestialstwem zacierała się,
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ks. Świder pozostał sobą, - sobą czyli kapłanem, malarzem, poetą. W 1949 r. rozpoczął studia na Papieskim Uniwersytecie
Gregoriańskim w Rzymie. Po powrocie do
Polski był rektorem Wyższego Seminarium
Duchownego w Tarnowie. Ogromna wiedza
i mądrość oraz bogate doświadczenie życiowe zainspirowało go do napisania historii
stron rodzinnych- był dziejopisem parafii.
Ks. Władysław Świder zmarł 04.10.1995 r.
Ciało księdza, zgodnie z jego wolą zapisaną w
testamencie, spoczęło na rodzinnym cmentarzu, wśród tych, którzy do dzisiaj noszą o nim
pamięć w swoich sercach.
Od 2004 r., staraniem ówczesnej pani dyrektor Marii Grodeckiej, nasza szkoła otrzymała imię ks. Władysława Świdra. Utrwalamy sylwetkę wybitnego Polaka wśród dzieci

i młodzieży, poprzez konkursy i quizy dotyczące jego życia i twórczości. Szczególnymi
propagatorami tej idei są tutejszy proboszcz
ks. Edward Brzana i dyrektor szkoły pan
Tomasz Kozak.
Dzisiejszy quiz przebiegał w dwóch etapach: wewnątrzklasowym, wyłoniono najlepszych znawców sylwetki patrona oraz
międzyklasowym. W tegorocznym konkursie
pierwsze miejsce zdobyła klasa V, którą reprezentowali uczniowie: Justyna Zając, Daria
Nyzio .
Pan dyrektor Tomasz Kozak wręczył nagrody zwycięzcom, zachęcając pozostałych
uczniów do pielęgnowania tradycji naszej
szkoły- pamięci o wybitnym rodaku, którego
życie zasługuje na szczególne upamiętnienie.
Oprac. D.Jarząb
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Biuletynie Sędziszowskim (10.2010 r.)
pisałem o jednym z ważniejszych
działaczy Solidarności Walczącej, o kawalerze Orderu Odrodzenia Polski - Andrzeju
Rozwodzie ps. Dariusz Zawada. Prywatnie
siostrzeńcu ks. prałata Stanisława Ryby,
byłego proboszcza w Sędziszowie Młp. Pan
Andrzej 28 licpa 2017 r. nad ranem zmarł
w Warszawie. Odszedł dobry człowiek, honorowy dawca krwi, ratownik górniczy,
działacz opozycji solidarnościowej, przeciwnik Okrągłego Stołu. Andrzej Rozwód
był przepojony duchem pierwszej Solidarności, z rezerwą, a potem z wielką obawą
patrzył na poczynania Lecha Wałęsy.
Pan Andrzej Rozwód Urodził się 19 czerwca
1956 roku w Tarnobrzegu, zmarł nad ranem 28 lipca 2017 w Warszawie. Pracował w Tarnobrzegu,
był tam ratownikiem górniczym w kopalni siarki
(Kopalnia Jeziórko) . Już przed 1980 r. miał dobre
kontakty z kolporterami Komitetu Obrony Robotników oraz Młodej Polski. W 1980 roku uczestniczył w strajku w Siarkopolu, gdzie zaskarbił sobie
zaufanie kolegów, był współorganizatorem Niezależnego Samorządnego Związku zawodowego
„Solidarność”. W stanie wojennym kolportował
prasę podziemną, był członkiem Terenowej Komisji Zakładowej w Siarkopolu. Sam wspominał tamtą grudniową noc tak: - Stan wojenny zastał mnie
w domu, a właściwie w drodze na poranną Mszę
Świętą.. Podeszła do mnie sąsiadka i wystraszona
zapytała, co teraz będzie, bo mamy wojnę. Byłem
zdziwiony i nie wiedziałem, co mam odpowiedzieć. Od razu pobiegłem do budki telefonicznej
zadzwonić do domu, ale telefony nie działały. Postanowiłem więc skierować swoje kroki do szefa
komisji wydziałowej Stanisława Florasa. Chcieliśmy zaplanować, jak rozpocząć strajk generalny
w Jeziórku, ale najpierw musieliśmy sprawdzić, jakie
panują nastroje w załodze kopalni. W poniedziałek
14 grudnia, kiedy większość działaczy Solidarności
została internowana, ja razem ze Stanisławem Florasem postanowiliśmy działać - mówi pan Andrzej.
W pierwszej kolejności zabezpieczyli dokumenty
Solidarności, które były u nich w biurze. - Zakopaliśmy je - wspominał Andrzej Rozwód - w pobliskim
lesie. Kiedy okazało się, że ludzie wcale nie chcieli
podejmować akcji strajkowej, stwierdziliśmy, że poczekamy na to, co wydarzy się w innych zakładach.
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Niestety ducha walki całkowicie zgasiły tragiczne
wydarzenia w kopalni Wujek na Śląsku - mówi Andrzej Rozwód.
- Nie ukrywam, że się bałem, - wspominał Rozwód - ale mijały kolejne dni i nic złego mnie nie
spotkało. Strach zaczął w końcu mijać. Nadszedł
czas działania: robienia bardzo małych nieraz, ale
złośliwych rzeczy względem partii i komunistów.
Zaczęło się od zbierania i niszczenia plakatów
oraz transparentów wychwalających władzę ludową, a skończyło się na pismach tzw. drugiego obiegu. Boli mnie, – mówił - że wiele osób twierdzi, iż
w Tarnobrzegu nic się nie działo. Nic bardziej mylnego. Robiliśmy tyle, ile mogliśmy. Spotykaliśmy się
w mieszkaniach, obmyślaliśmy co można zrobić
dla rodzin aresztowanych. Na przykład zbieraliśmy
żywność oraz datki na Wielkanoc dla pani Nieradki, małżonki Mieczysława Nieradki, który był przewodniczącym Solidarności w Kopalni Jeziórko.
To właśnie przez tę zbiórkę pan Andrzej miał
okazję do „pierwszego kontaktu” z Służbą Bezpieczeństwa. Tak sam o tych wydarzeniach mówił: Dowiedzieli się o tej akcji i przyjechali do zakładu
pracy, aby mnie przesłuchać. Nic im nie powiedziałem, ale od tego czasu już często mnie nachodzili,
nawet w domu. W końcu mnie aresztowali i grozili,
że przewiozą do Rzeszowa. W 1983 roku zatrzymali go przed 1 maja na posterunku Milicji Obywatelskiej w Machowie. Tam też został pobity przez
dwóch ormowców.
Przez cały czas stanu wojennego Andrzej Rozwód wraz z kolegami kolportował bibułę, która
powstawała m.in. w Tarnobrzegu (np. „Biuletyn
Solidarności Ziemi Sandomierskiej”), malowali
obraźliwe dla władzy napisy (np. „WRON i PRON
won za Don”), a także niszczyli wszelkie oznaki propagandy komunistycznej. Poza tym stanowili grupę
do zadań specjalnych. Komuniści bardzo bali się
działalności Solidarności Walczącej. Była to organizacja jednoznacznie niepodległościowa, przeciwna
zawieraniu jakichkolwiek kompromisów z ówczesnym władcami PRL. O wadze, jaką przykładała
władza do rozbicia tej organizacji, może świadczyć
notatka służbowa i fotografia.
Od 1983 r. był w Porozumieniu Prasowym „Solidarność Zwycięży” (Kraków-Nowa Huta-Bochnia-Brzesko-Tarnów-Rzeszów-Konin-Poznań),
w 1983r. uczestniczył w pamiętnej w manifestacji
w Krakowie. Od listopada 1987 r. był zaprzysiężonym członkiem Solidarności Walczącej (SW).
Szef pododdziału SW w Tarnobrzegu pod pseudonimem „Dariusz Zawada”, był współredaktorem pisma „Solidarność Walcząca” i „Zapora”,
współorganizatorem Radia Solidarność Walcząca
w Tarnobrzegu. W 1986 odmówił przyjęcia od komunistów Brązowego Krzyża Zasługi za wieloletnią
pracę w górnictwie. Już w 1989 roku był przeciwnikiem Okrągłego Stołu.
Solidarność Walcząca w Tarnobrzegu formalnie
została zawiązana w lutym 1988 r., jej założycielem
był właśnie Andrzej Rozwód, pracownik Siarkopolu. Osoby, które były współzałożycielami SW
w Tarnobrzegu już z chwilą wprowadzenia stanu
wojennego rozpoczęły prowadzenie działalności
zgodnej z ideami i z programem Solidarności Walczącej. Pierwsze egzemplarze druków wydawane

przez SW Andrzej Rozwód zaczął przywozić z Krakowa i Nowej Huty już w 1983 roku, a w 1984 r.
ulotki przez niego drukowane sygnował hasłem
„Solidarność Walcząca”.
W tym okresie wspólnie z Kazimierzem Zarychem uruchomili zagłuszarkę dzienników TV,
jak też przy pomocy nadajnika skonstruowanego
przez Zarycha wchodzili na TV z własnym programem na fonii TV. Andrzej w latach 1983-85 pozyskał dla działalności konspiracyjnej kilkanaście
osób, z których większość znalazła się później
w pododdziale tarnobrzeskim SW. Byli to m. in.
Wojciech Wiśnieski, Władysław Zieliński, Krzysztof Wianecki, którzy przeszli przez więzienia komunistyczne na początku stanu wojennego.
Andrzej za swoją działalność był wielokrotnie
zatrzymywany i dwukrotnie pobity przez funkcjonariuszy ORMO. W lutym 1989 r. podczas obrad
Okrągłego Stołu został dopuszczony po raz pierwszy do udziału w posiedzeniu Rady Politycznej SW
o. Rzeszów z głosem doradczym. Wszyscy obecni: Andrzej Kopaczewski, A. Kucharski i Janusz
Szkutnik uznali jego wypowiedzi za na tyle rozsądne, iż postanowiono włączyć Andrzeja Rozwoda
do Rady Politycznej SW.
Istotne chyba będzie przypomnienie, że nadal
działał w NSZZ Solidarność. W 1988 r. został członkiem T K Z – u Siarkopolu, a następnie wybrano go
na walny Zjazd Delegatów NSZZ „S” w 1989 r. Jednakże opozycja koncesjonowana nie pozwoliła mu
się realizować w Związku.
Otrzymał wiele wyróżnień, w tym Odznakę Honorową PCK za długoletnie honorowe oddawanie
krwi (1992), odznakę Zasłużony Ratownik Górniczy (2001), wyróżnienie Zasłużony dla Siarkopolu.
W grudniu 2009 roku Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej, prof. Lech Kaczyński odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
W imieniu pierwszej osoby w państwie order
w Rzeszowie wręczył panu Andrzejowi Rozwodowi prof. Andrzej Zybertowicz.
Jan Flisak
Źródła: Relacja Andrzeja Rozwoda,
Wstęp i red. Janusz Borowiec „Kryptonim „Ośmiornica” Służba Bezpieczeństwa wobec Rzeszowskiego Oddziału Solidarności Walczącej 1982- 1990.”
IPN Rzeszów 2008, Jan Flisak „Działacz na niepogodę” w Biuletyn Sędziszowski z 10 2010r.,
Janusz Szkutnik „28 VII nad ranem zmarł Andrzej
Rozwód…”
http://wnet.fm/2017/07/30/28-viinad-ranem-zmarl-warszawie-andrzej-rozwodratownik-gorniczy-dzialacz-opozycji-przeciwnikokraglego-stolu/
Fot. Źródło: IPN Rz0270 675 k.49 5
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iblioteki Publiczne w swoim środowisku,
to coś więcej niż wypożyczalnia. Każdy
wie, że ich zadaniem jest dostarczanie książek
do czytania, ale czy tylko?
Zwłaszcza na wsi cztery podstawowe obszary zadań tych placówek są bardzo
widoczne dla odwiedzających je mieszkańców. Biblioteka wiejska może być nazywana głównym centrum edukacji i informacji
w swojej miejscowości. Niekiedy stanowi jedyną placówkę kulturalną na obszarze kilku
sołectw. Realizuje też na różnym poziomie
funkcje społeczne, w wielu przypadkach stanowi mini świetlicę. Tu mały człowiek po raz
pierwszy spotyka się z życiem kulturalnym,
co sprawia, że czytanie książek staje się dla
niego sposobem spędzania czasu i zdobywania wiedzy, także w jego przyszłym, dorosłym
życiu. Po rozpoczęciu przygody z biblioteką
i książką czytelnicy uczą się nawyku jej odwiedzania i postrzegają ją jako miejsce przyjazne,
w którym czują się swobodnie i bezpiecznie.
W Gminie Sędziszów Małopolski działa
kilka wiejskich Filii Bibliotecznych bardzo
ważnych dla swojego lokalnego środowiska
i chętnie przez niego wspieranych. Od lat
zakorzeniły się w swoich społeczeństwach
i stanowią ważne ogniwo w jego rozwoju.
O tym, że są doceniane przez mieszkańców sołectw, na terenie których działają,
świadczy fakt, że często czytelnicy wspierają
ich działalność a to przez pomoc w organizowaniu imprez, darowanie nagród na konkursy, czy ciekawych książek ze swoich domowych biblioteczek.
Także Zgromadzenia Wiejskie przezna-
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czyły z Funduszów Sołeckich określone środki
na realizację zadań swoich książnic. Sołectwo
Zagorzyce Górne przekazało część funduszu
na zakup nowości książkowych i nagród dla
laureatów konkursów organizowanych przez
Bibliotekę Publiczną w Zagorzycach. Zakupiono 38 pozycji i nagrody na trzy konkursy
czytelnicze. Konkurs na „Najaktywniejszego
Czytelnika Roku” i Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy Klas Trzecich (w tym roku
pt.:„Legendy Polskie”), wpisały się już na stałe w kalendarz imprez tej Filii bibliotecznej.
W trakcie wakacyjnych zajęć odbędzie się
mini konkurs plastyczny dla dzieci na ilustrację do książek Jana Brzechwy.

Z Funduszu Sołeckiego dla Biblioteki
Publicznej w Górze Ropczyckiej zakupiono
72 książki. Są to: lektury, książki dla dzieci
i młodzieży oraz książki dla dorosłych o tematyce wojennej, religijnej, historycznej, także najnowsze wydawnictwa beletrystyczne.
Obu panom sołtysom - wsi Góra Ropczycka - panu Stanisławowi Bochenkowi
i sołectwa Zagorzyc Górnych - Edwardowi
Zawiślakowi, Radom Sołeckim i mieszkańcom, którzy zagłosowali za przeznaczeniem
części ich funduszu obywatelskiego na rozwój
swoich placówek, Dziękujemy!
Zapraszamy do korzystania z naszych
bibliotek!
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czerwca br. na Stadionie Miejskim
w Sędziszowie Małopolskim odbył
się XIV Bieg Sędzisza, który w tym roku był
biegiem niepodległościowym. Bieg wpisany
został w program Dni Sędziszowa. Mimo
opadów deszczu uczestników nie brakowało.
I kategoria I-II klasa dziewczęta
1. Anita Kujda
2. Zuzanna Sado
3. Natalia Sado

2. Wiktoria Kozek
3. Martyna Walczyk
V-VI chłopcy
1. Bartosz Wolak
2. Aleksander Pięta
3. Mikołaj Szczypta
VII i gimnazjum dziewczęta
1. Gabriela Skiba
2. Katarzyna Antosz
3. Aleksandra Kmieć

I-II chłopcy
1. Karol Klamut
2. Karol Jarząb
3. Jakub Skiba

VII i gim chłopcy
1. Piotr Rojek
2. Konrad Trela
3. Filip Wilczyński

III-IV dzięwcznęta
1. Emilia Łoboś
2. Aleksandra Walczyk
3. Natalia Jamróz

Bieg główny kobiety
1. Sabina Jarząbek
2. Klaudia Kotańska
3. Katarzyna Przydział

III-IV chłopcy
1. Filip Klamut
2. Maciej Gdowik
3. Filip Koszowski

Mężczyźni
1. Tomasz Biskupsk
2. Piotr Jaśtal
3. Kacper Kwiecień

V-VI dziewczęta
1. Ewelina Piszczyk
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czerwca
br.
na
Stadionie
Miejskim przeprowadzono olimpiadę sportową dla młodzieży szkolnej
z terenu gminy. Pomysłodawcą zmagań
sportowych była Młodzieżowa Rada Miejska w Sędziszowie Małopolskim. Udział
w konkurencjach wzięli uczniowie prawie wszystkich szkół z terenu gminy.

Wydawca: Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim
Redaktor naczelna: Anna Olech. Skład redakcji: Mariusz Kazior, Maria Wilczok, Jan Flisak. Adres redakcji: MGOK w Sędziszowie Młp., ul. 3 Maja 36, tel. 17 22 16 044, e-mail: biuletyn1@o2.pl Wszelkie prawa do tekstów i zdjęć zastrzeżone. Redakcja
nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń i reklam. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów.
Skład i druk: Drukarnia Printgraph, ul. Mickiewicza 19, 32-800 Brzesko, www.printgraph.pl
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d kilku tysiącleci konie i psy są
wiernymi towarzyszami codziennego życia człowieka. Z drapieżnikami
wspólnie polował na zwierzynę, a nieco
później poznał walory pociągowe, juczne i wierzchowe poczciwych roślinożerców. W ogólnym mniemaniu psy uchodzą
za zwierzęta bardziej inteligentne. Należy
tutaj zaznaczyć, iż spędzały one z ludźmi
więcej czasu niż konie. Ze stajni wyprowadzano je wtedy, jeśli potrzebne były jeźdźcom lub powożącym. Z obiema grupami
tych zwierząt ludzie potrafili doskonale
się porozumieć i wiele od nich nauczyć.
Dowodem są liczne przekazy literackie
i ikonograficzne.
Konie i psy od wieków stanowiły bowiem niezgłębione źródło twórczych inspiracji – zwłaszcza dla Polaków, którzy zawsze
słynęli z zamiłowania do tych szlachetnych
zwierząt. W okresie średniowiecza artyści
rysowali i malowali podróżujących konno
bądź zaprzęgami, zwykle wielokonnymi.
W otoczeniu orszaków biegały rosłe psy,
ostrzegające i broniące przed napastnikami. Obejść gospodarskich pilnowały groźne brytany. W kolejnych stuleciach malarze
przedstawiali stróżów z psami przy nogach.
Na dawnych rycinach widzimy je wyruszające do boju wraz z wojskiem. Sprzed wieków pochodzą popularne niegdyś konne
portrety możnowładców i dzielnych rycerzy. Od końca XVIII wieku polscy malarze
zaczęli traktować wizerunki koni jako studium do dużych kompozycji batalistycznych i rodzajowych. Starannie i dokładnie
odtwarzali budowę i ruch tych zwierząt
w różnych jego fazach. Coraz częściej konie
i psy stawały się głównymi bohaterami ob-
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razów np. Aleksandra Orłowskiego, Piotra
Michałowskiego, Januarego Suchodolskiego i Józefa Chełmońskiego. Juliusz Kossak
z upodobaniem tworzył zbiorowe portrety
koni, malując stadniny kresowych magnatów. W scenach z dworskiego i chłopskiego
życia pojawiały się często stada zwierząt
gospodarskich pilnowane przez psy pasterskie. Tętniące życiem pastwiska chętnie
ukazywali na swych obrazach: Józef Chełmoński i Tadeusz Ajdukiewicz. Dla wielu
twórców źródłem inspiracji były utwory
literackie, których autorzy z zamiłowaniem
sięgali po tematykę zwierzęcą. Szczególnym uznaniem cieszyły się jednak sceny
batalistyczne, zwłaszcza w okresie zaborów.
Literatura i malarstwo historyczne pełniły
wtedy rolę pocieszycieli serc i podtrzymywały nadzieję na odzyskanie niepodległości. Malarze sławili czyny i chwałę polskiego oręża. Tematyka wojenna nie była
obca artystom średniowiecznym. Jednym
z najdawniejszych obrazów jest konny wizerunek króla Władysława Jagiełły. Tworzący w XV wieku autor, mistrz Andrzej ukazał mężnego władcę ruszającego do boju
w pełnym rynsztunku, dosiadającego rosłego, siwego rumaka. Z tegoż samego stulecia pochodzi dzieło obrazujące bitwę pod
Legnicą. Anonimowy artysta z zadziwiającą dokładnością przedstawił zbrojnych
rycerzy w ferworze walki. Artyści często
obrazowali ważne wydarzenia w dziejach
naszego narodu, dając wyraz swych uczuć
patriotycznych. Istotną rolę odgrywały
konie, które dzielnie znosiły trudy wojennych zmagań. Nasi malarze ukazywali też
tragedię polskiego narodu np. w epizodach
powstańczych: Maksymilian Gierymski,

Artur Grottger, Jan Rosen, Ryszard Okniński. Sceny batalistyczne z udziałem koni
znajdujemy na obrazach m.in.: Franciszka
Smuglewicza, Stanisława Chlebowskiego,
Jana Matejki, Piotra Michałowskiego, Feliksa Sypniewskiego, Józefa Brandta, Zygmunta Rozwadowskiego, Jerzego i Wojciecha
Kossaków.
Nasi artyści chętnie podejmowali też
tematykę polowań, którą trudno sobie
wyobrazić bez koni i psów myśliwskich.
Z XV wieku pochodzi obraz przedstawiający
św, Eustachego udającego się na łowy. Święty ten oraz św. Hubert są patronami myśliwych. Przez wieki artyści pędzla ukazywali
różne sposoby prowadzenia polowań, które
były nieodłącznym elementem dworskiego
życia. Przynosiły one wiele korzyści natury materialnej i stanowiły źródło ulubionej
rozrywki. Niemal wszyscy polscy malarze
nie potrafili oprzeć się pokusie odtwarzania scen myśliwskich. Królewskie i książęce
łowy, szlacheckie polowania na grubszego
i drobnego zwierza – to ulubiona tematyka
zwłaszcza dziewiętnastowiecznych twórców. W wieku tym modne stały się konne
polowania par force ze sforami psów gończych. Widzimy je na obrazach Kossaków.
Z kolei Maksymilian Gierymski malował
tzw. zopfy czyli sceny myśliwskie, w których uczestnicy przybrani byli w stroje
historyczne z XVIII w. (rokokowe). Nasi
poprzednicy organizowali różne formy rozrywki z udziałem koni i psów. Jeden z obrazów Włodzimierza Łosia ukazuje wyścigi
zaprzęgów bałagulskich. Scenę z konkursu
stylowych zaprzęgów przedstawił Jan Rosen, zaś zimową paradę sań (szlichtadę):
Alfred Wierusz – Kowalski. Malarstwo
rodzajowe, sięgające często do tematyki
zwierząt, bardzo efektowne i widowiskowe
przysparza twórcom mnóstwo trudności.
Profesjonaliści i amatorzy często nie mogą
sobie poradzić z naturalną ruchliwością
czworonogów. Niestety, wielu z nich posługuje się fotografiami. Niemniej należy
docenić ogromny dorobek twórczy naszych
artystów, którzy potrafili wiernie i realistycznie zobrazować świat przyrody. Motywy malarskie z końmi i psami ściśle wiążą
się z naszą historią i obyczajowością. Niezmiennie dostarczają emocji, są dowodem
umiejętności technicznych twórców, ich
talentu oraz zachwytu nad światem przyrody. Polscy malarze najpełniej potrafili oddać bogactwo i piękno zwierząt, doceniając
rolę, jaką pełniły one w życiu narodu na
przestrzeni dziejów.
Tekst i ilustracja : Maria Wilczok
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Tegoroczna edycja 29. Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków rozpoczęła się w Sanoku, a zakończy w Łodzi 7 lipca br.
4 lipca br. po raz pierwszy w historii w naszym mieście była meta międzynarodowego wyścigu kolarskiego.
Wydarzenie poprzedził 10. Mini Wyścig Kolarski, w którym wzięły udział dzieci z naszej gminy.
Natomiast kilka minut po godz. 12 metę ulokowaną w Rynku, przekroczyło ponad stu kolarzy.
I etap wygrał Sylwester Janiszewski z grupy Wibatech Merx 7R, któremu wręczono żółtą koszulkę lidera.
Dekoracja zwycięzców odbyła się przed sędziszowskim Ratuszem.
Organizatorzy dziękowali władzom Sędziszowa Małopolskiego oraz Województwa Podkarpackiego wsparcie wyścigu.
Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć oraz Piotr Pilch, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
w imieniu Marszałka Władysława Ortyla odebrali statuetki dla zasłużonych dla kolarstwa.
Burmistrz Kmieć podkreślał, że nasza gmina ma tradycje kolarskie – z Zagorzyc pochodzi Piotr Przydział,
zwycięzca Tour de Pologne z 2000 roku, a także olimpijczyk z Sydney. 5 lipca mieszkańcy ponownie kibicowali kolarzom.
Tym razem przed Ratuszem był lotny finisz 3. etapu.
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