sierpień 2018 r.
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19 sierpnia br. odbyły się doroczne Gminne Dożynki. Rozpoczęły się tradycyjnym przejazdem korowodu grup
dożynkowych ulicami miasta do kościoła farnego, gdzie odbyła się Msza Święta. Następnie uczestnicy przejechali
na Stadion Miejski, gdzie zaprezentowały się wszystkie grupy dożynkowe, a wieczorem mieszkańcy mogli
obejrzeć występy artystyczne.
Mieszkańców i zaproszonych gości przywitał burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć, który podkreślał,
jak ważna jest praca rolników i ich codzienny trud. Życzył im zdrowia, sił i wytrwałości. Następnie, jako gospodarz
Dożynek, wręczył bochny chleba zaproszonym gościom: wicestaroście powiatu ropczycko-sędziszowskiego Bernadecie
Frysztak, staroście powiatu ropczycko-sędziszowskiego Witoldowi Darłakowi, posłowi na Sejm Kazimierzowi Moskalowi, radnemu Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jackowi Magdoniowi. ks. Ryszardowi Lisowi, ks. Krzysztofowi Gacowi, zastępcy komendanta komisariatu policji w Sędziszowie Młp. nadkom. Józefowi Woźnemu, zastępcy Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach bryg.mgr inż. Januszowi Piczakowi, p.o. wójta Gminy Ostrów
Grzegorzowi Ożogowi i Krzysztofowi Dziubie, radnemu powiatowemu,który uczestniczył w uroczystości w imieniu Senatora RP Zdzisława Pupy. Burmistrz Bogusław Kmieć wręczył również nagrody dla sołectw, w których w 2017 roku
urodziło się najwięcej dzieci w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Ten ranking jest od trzech lat stałym elementem
gminnych dożynek. Mistrzem demografii tym razem została Wolica Piaskowa, II miejsce zajęła Krzywa, a III Czarna
Sędziszowska. Najmniej dzieci urodziło się w Boreczku, a sołtys otrzymał symboliczny lubczyk. Następnie wszystkie
grupy dożynkowe prezentowały swoje wieńce i przedstawiały krótkie programy artystyczne. Na zakończenie na scenie
wystąpiły zespoły: Karczmarze, Miglanc, Paka Sędzisza, a do tańca grał zespół Euforia.
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lipca br. burmistrz Bogusław Kmieć
zaprosił media na spotkanie, na którym poinformował, że od 1 stycznia 2019
r. Sędziszów Małopolski powiększy swoje
granice o miejscowości: Borek Wielki, Wolicę Ługową, Wolicę Piaskową i Kawęczyn
Sędziszowski.
- Po wielu miesiącach starań, po kilkunastu spotkaniach z mieszkańcami czterech
sołectw i Sędziszowa Małopolskiego związanych z poszerzeniem granic administracyjnych miasta o cztery miejscowości Borek
Wielki, Kawęczyn Sędziszowski, Wolica Piaskowa i Wolica Ługowa, 30 lipca br. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod
pozycją 1456 ukazało się podpisane przez
Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia
granic niektórych gmin i miast oraz nadania
niektórym miejscowościom statusu miasta.
Sędziszów będzie większy o 2702 ha, do tej
pory liczył 996 ha, a liczba mieszkańców z blisko 7500 zwiększy się do blisko 12 200 mieszkańców. To historyczny moment, ponieważ
tak dużego powiększenia Sędziszowa Młp.
w historii nie było – mówił burmistrz B.
Kmieć.
Burmistrz podkreślał, że aby skutecznie
przeprowadzić cały proces poszerzenia miasta, powołał zespół osób pracujących nad tym
zakresem. Dotyczy to m.in. nadania nazw
ulicom, których w mieście przybędzie około
80. – Chcemy, by to mieszkańcy decydowali
o tym, przy jakich ulicach będą mieszkać –
mówił burmistrz. – To jest również szansa,
by numeracja w przyłączanych miejscowościach, stała się czytelna i uporządkowana.
Mieszkańcy nie będą musieli jednak
wymieniać dowodów osobistych, burmistrz
poinformował również, że nie ma też ko-

nieczności wymiany praw jazdy i dowodów
rejestracyjnych, ponieważ dla policji istotne
są uprawnienia do kierowania pojazdem, a
nie adres zamieszkania. Jednak gdyby ktoś
chciał wymienić te dokumenty, to gmina jest
po konsultacjach ze starostwem powiatowym
i rada powiatu może w takich okolicznościach
zwolnić w części lub całości z tych kosztów.
Gmina złożyła już wniosek o zwolnienie w
całości z tych kosztów dla mieszkańców przyłączanych miejscowości.
Burmistrz zapowiedział również, że
w tegoroczny sylwester będzie okazją do
świętowania właśnie tego wydarzenia.
Na sędziszowskim rynku odbędzie się koncert i pokaz sztucznych ogni.
Przebudowa dróg
Burmistrz poinformował także, że
z rąk wojewody otrzymał promesę na dofinansowanie remontu dwóch ostatnich dróg
w naszej gminie, które zostały zniszczone
podczas powodzi w 2010 roku. Są to drogi
w Szkodnej i Zagorzycach. Będą to drogi
z nawierzchnią asfaltową. Dofinansowanie
wynosi 500 tys. zł, a z budżetu gminy będzie
to 120 tys. zł. Realizacja zakończy się przed 15
grudnia 2018 r.
Pomnik Niepodległości
Podczas briefingu burmistrz zaprezentował również makietę pomnika, który
11 listopada br. zostanie odsłonięty, a który
upamiętni 100-lecie Odzyskania przez Polskę
Niepodległości. – Obecnie stojący w rynku
obelisk zostanie przeniesiony przed Dom
Kultury, przebudowana zostanie też centralna
płyta Rynku. Do budowy nowej nawierzchni
wykorzystana zostanie zabytkowa kostka
brukowa, pozyskana przez nas od kolei. Sam
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pomnik będzie bliżej Ratusza, niż obecnie
stojący tutaj obelisk. Planujemy, by tutaj odbywały się wszystkie uroczystości patriotyczne. Pomnik będzie miał 6 m wysokości, koszt
całej inwestycji to 281 tys. zł. Staramy się również o dofinansowanie budowy tego pomnika
w IPN – mówił B. Kmieć.
Aglomeracja kolejowa
Podpisana została również umowa na
budowę kolei aglomeracyjnej. Gmina pozyskała 1 600 tys. zł na budowę węzła przesiadkowego, który usytuowany będzie pod
obecnymi wiatami autobusowymi. W części
środkowej będzie poczekalnia, kasa, punkt
gastronomiczny oraz toalety. Realizacja rozpoczęłaby się w 2019 r. Dodatkowo wybudowane zostaną parkingi przy tym obiekcie na
108 miejsc, w tym 44 miejsca przy nowym
przystanku przy ul. Grunwaldzkiej. Tzw. Sędziszów Wschód – Chcemy przekazać na ten
cel blisko 2 mln zł, przy 80 % dofinansowania,
co zdecydowanie ułatwi komunikację z Rzeszowem. Realizacja tego projektu w całości
jest planowana do 2022 roku – wyjaśniał burmistrz Kmieć.
OZE
Burmistrz poinformował, że po przetargu firma, która złożyła najkorzystniejszą
ofertę nie wykazała się niezbędnymi dokumentami, więc została odrzucona. - Druga
firma obecnie jest sprawdzana i gdy wszystkie
dokumenty zostaną złożone, rozpocznie się
realizacja w terenie. Termin realizacji tego zadania to maj 2019 r. – informował burmistrz
Bogusław Kmieć.
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tym roku po raz trzeci uczniowie
otrzymali stypendia w ramach realizacji Gminnego Programu Wspierania
Edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
zamieszkałej na terenie Gminy Sędziszów
Małopolski. Przyznano je 54 zdolnym młodym ludziom. Wręczali je burmistrz Bogusław Kmieć, zastępca burmistrza Piotr Kapusta, przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy
Kiebała, wicestarosta Bernadeta Frysztak
oraz dyrektor SCUW Piotr Idzik. Uroczystość odbyła się 19 lipca br. w sędziszowskim
Domu Kultury.
9 sierpnia br. burmistrz Bogusław Kmieć
spotkał się w Ratuszu z tegorocznymi stypendystami, którzy mogli uczestniczyć w oficjalnej uroczystości kilka tygodni wcześniej.
Włodarz wręczył zdolnych uczniów szkół
gminnych stypendia za wyniki osiągnięte
w roku szkolnym 2017/2018.
Stypendium Burmistrza Sędziszowa
Małopolskiego za wybitne osiągnięcia
sportowe
Karol Delikat
Filip Urbanek
Karol Słowik
Błażej Pociask

Stypendium Burmistrza Sędziszowa
Małopolskiego - laureaci konkursów
Rafał Piwowar
Katarzyna Kiebała
Jakub Twardowski
Michał Mielniczuk
Klaudia Róg
Maciej Czapka
Dominik Zagaja
Stypendium Burmistrza
Małopolskiego - średnia ocen
Kacper Drozdowski
Adrian Babiarz
Kinga Orzechowska
Krzysztof Słysz
Jakub Świniuch
Karol Przydział
Aneta Rak
Martyna Kliś
Kinga Bielarska
Szymon Czaja
Przemysław Pazdan
Martyna Walczyk

Sędziszowa

Magdalena Bukiewicz
Emilia Charchut
Martyna Draus
Martyna Szczypek
Amelia Jopek
Amelia Saj
Aleksandra Filipek
Marcelina Kolbusz
Piotr Król
Paweł Gąsior
Damian Gąsior
Julia Gąsior
Hanna Wołek
Amelia Idzik
Marcelina Jarząb
Juliusz Idzik
Kinga Jarząb
Magdalena Grabowy
Patrycja Basara
Patrycja Kmieć
Szymon Urbanek
Weronika Bednarz
Andrzej Oleś

Stypendium Burmistrza Sędziszowa
Małopolskiego za wybitne osiągnięcia
artystyczne
Oliwia Mazan
Aleksandra Ptaszek
Zofia Ostrowska
Marcelina Ochał
Aleksandra Majka
Jakub Flis
Oliwia Szeliga
Szymon Gawroński
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lipca br. sołectwo Zagorzyce Górne
obchodziło
15-lecie
istnienia.
Z tej okazji dla mieszkańców przygotowano
piknik z atrakcjami, a wieczorem koncert
zespołu Top Girls. Okazją do świętowania było również włączenie jednostki OSP
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Biuletyn SÛG]LV]RZVNL

nr 7 (245)

VLHUSLHą

5

/,,6HVMD5DG\0LHMVNLHM
27

lipca 2018 r. br odbyła się LII Sesja
Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim, podczas której podjęto następujące
uchwały:
1. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Dębica,
mocą której udziela się pomocy finansowej
Gminie Miasta Dębica w formie dotacji celowej w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych) na wykonanie w 2018 roku zadania inwestycyjnego pn:
,,Budowa parkingu miejskiego wraz z chodnikiem przy ulicy Konarskiego w Dębicy”.
W związku z zawartym porozumieniem
w dniu 19 lutego 2016 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim, a Jednostkami
Samorządu Terytorialnego zlokalizowanymi wzdłuż przebiegu linii kolejowej nr 91
(część zachodnia) w zakresie realizacji zadań
inwestycyjnych w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”, Gmina Sędziszów Małopolski udziela pomocy finansowej w roku bieżącym Gminie Miasta Dębica
w wysokości 20 000 zł. W roku 2016 Urząd
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz Gmina Świlcza, Gmina Krasne,
Miasto Dębica, którzy przystąpili do Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego przekazali
Gminie Sędziszów Małopolski po 20 000 zł.
Za środki te zmodernizowano parkingi przy
dworcu kolejowym w Sędziszowie Małopolskim.
2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2018 nr XLIV/427/17 z dnia 28
grudnia 2017 r.
§1
1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu
o kwotę 73.600 zł w tym z tytułu:
1) dotacji celowej z Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w Zagorzycach na dz. ewid. 7380/1, 7380/2 –
65.000 zł,
2) środków przekazanych przez OSP
w Zagorzycach Dolnych na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego dla potrzeb
jednostki – 4.300 zł,
3) środków przekazanych przez OSP
w Rudzie na zakup wyposażenia osobistego
i ochronnego dla potrzeb jednostki – 4.300 zł.
2. Zwiększa się dochody majątkowe
budżetu o kwotę 30.000 zł z tytułu środków
przekazanych przez OSP w Czarnej na zakup
zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych.
3. Szczegółowe kwoty zwiększenia dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
§2
1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu
o kwotę 96.600 zł z przeznaczeniem na :
1) remont drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w Zagorzycach na dz. ewid. 7380/1,
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7380/2 – 78.000 zł,
2) zakup
wyposażenia osobistego
i ochronnego dla potrzeb OSP w Zagorzycach Dolnych i Rudzie – 8.600 zł,
3) dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie
Małopolskim – 10.000 zł,
2. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 652.000 zł z przeznaczeniem
na:
1) pomoc finansową dla Gminy Miasta
Dębica na realizację zadania pn. „Budowa
parkingu miejskiego wraz z chodnikiem przy
ul. Konarskiego w Dębicy” - 20.000 zł,
2) dotację celową dla OSP w Krzywej na
zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego –
400.000 zł,
3) zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych – 30.000 zł,
4) przebudowę drogi wewnętrznej nr dz.
543 w Klęczanach (Majdan) – 60.000 zł,
5) przebudowę i modernizację Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie
Małopolskim, etap I – przebudowa pomieszczeń na studio telewizyjne – 100.000 zł,
6) budowę pięciu Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Sędziszów Małopolski – 42.000 zł.
3. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 645.000 zł przeznaczone na:
1) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa
drogi i parkingu przy cmentarzu komunalnym w Sędziszowie Małopolskim” – 60.000
zł,
2) projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach PROW pn.
„ Budowa obiektów małej architektury wraz
z boiskiem wielofunkcyjnym w Zagorzycach
Dolnych” – 185.000 zł
3) zakup samochodu pożarniczego dla
OSP w Krzywej – 400.000 zł.
4. Szczegółowe kwoty zwiększenia
i zmniejszenia wydatków w dostosowaniu do
klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 2
do niniejszej uchwały.
§3
1. Dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego dotacji celowej dla Klasztoru Braci
Mniejszych Kapucynów w Sędziszowie Małopolskim na prace konserwatorsko-restauratorskie, którą przeznacza się na:
1) całkowite rozebranie istniejącego stropu drewnianego w korytarzu organowym
na I piętrze budynku klasztoru i wykonanie
nowego stropu żelbetowego monolitycznego
nad I piętrem, a następnie po renowacji drewnianych belek ponowne ich zamontowanie,
2) wymianę stolarki okiennej w elewacji
wschodniej budynku klasztoru – wirydarz
8 sztuk (4 sztuki na parterze i 4 sztuki na
I piętrze) .
2. W związku z dokonanymi zmianami
w kwotach dotacji oraz zmianą dokonaną
w ust. 1 załącznik nr 4 do uchwały budżetowej „Dotacje” otrzymuje brzmienie zgodne

z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§4
1. Dokonuje się przeniesienia wydatków na przedsięwzięcie pn. „Doposażenie
jednostki OSP w Czarnej Sędziszowskiej
w sprzęt ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie” realizowane w ramach funduszu
sołeckiego sołectwa Czarna Sędziszowska”
z grupy wydatków bieżących do grupy wydatków majątkowych na kwotę 4.742,60 zł.
2. W związku z dokonanymi zmianami,
o których mowa w ust.1 załącznik nr 6 do
uchwały budżetowej „wydatki finansowane
z funduszu sołeckiego w 2018 r.” otrzymuje
brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do
niniejszej uchwały”.
§5
1. Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy działami na kwotę 19.000 zł,
w tym:
1) zmniejsza się wydatki bieżące w dziale
750 Administracja publiczna o kwotę 19.000
zł,
2) zwiększa się wydatki majątkowe
w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 19.000 zł
z przeznaczeniem na realizację projektu pn.
„Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności
na terenie Gminy Sędziszów Małopolski”.
2. Dokonuje się przeniesienia wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412
Ochotnicze straże pożarne z grupy wydatków
bieżących (§ 4210) do grupy wydatków majątkowych (§ 6060) na kwotę 15.500 zł.
3. W dziele 801, rozdz.80101, § 6050 dokonuje się zmiany nazwy zadania „Budowa
placu zabaw i utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Szkodnej” na zadanie pn.
”Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Szkodnej”.
4. Szczegółowe kwoty przeniesienia wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
4. Uchwała w sprawie emisji obligacji.
5. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2017 w miejscowości Sędziszów Małopolski – etap 1.
6. Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z Boisk sportowych,
Kompleksów sportowo – rekreacyjnych,
Parku, Siłowni plenerowych, Stadionów
sportowych w: Będziemyślu, Klęczanach,
Krzywej, Kawęczynie Sędziszowskim ,Czarnej Sędziszowskiej, Wolicy Ługowej, Wolicy
Piaskowej, Borku Wielkim, Zagorzycach,
Górze Ropczyckiej, Sędziszowie Małopolskim.
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maja mieszkańcy Wolicy Ługowej
świętowali uroczystości upamiętniające kpt. Franciszka Macha - rodaka
z Wolicy Ługowej, żołnierza Legionów Polskich, I armii generała Hallera, uczestnika
wojny polsko-bolszewickiej, obrońcy Ojczyzny. Obchody rozpoczęły się uroczystą
mszą plenerową, która odprawiona została
przez ks. Proboszcza Ryszarda Lisa przed
budynkiem przedszkola w Wolicy Ługowej.
Po niej nastąpiła ceremonia odsłonięcia
i poświęcenia tablicy upamiętniającej kpt.
Franciszka Macha. Ksiądz Kapelan A. Michalski odczytał Apel Pamięci, po czym odbyło się poświęcenie i uroczyste odsłonięcie
tablicy. Kwiaty przed tablicą złożyli przedstawiciele rodziny, władz samorządowych
i powiatowych oraz przedszkolaki. W kolejnej części uroczystości głos zabrali: Pan
Bogusław Kmieć – Burmistrz Sędziszowa
Małopolskiego, Pan Tomasz Mach – krewny kapitana Franciszka Macha oraz Pani
Krystyna Surman – dyrektor Publicznego
Przedszkola nr 1 w Wolicy Ługowej.
Po części oficjalnej zebrani udali się na
wolickie ługi, gdzie miała miejsce część artystyczna w wykonaniu przedszkolaków oraz
Zespołu BLUES i Zespołu Pieśni i Tańca ROCHY. Następnie rozpoczęła się część sportowa zorganizowana w ramach projektu pn.
„Organizacja turnieju sportowego im. kpt.

konkurencja z wykorzystaniem
sprzętu strażackiego.
W realizację w/w imprezy
oprócz organizatorów tj. Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego, Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wolicy Ługowej, Sołeckiej Grupy
Odnowy Wsi, Społeczności Przedszkola przyczyniły się również Starostwo Powiatowe w Ropczycach
oraz lokalni przedsiębiorcy z terenu
Ropczyc, Sędziszowa Młp. i Rzeszowa.
W ramach projektu, na potrzeby sołectwa
zakupione zostały 2 namioty imprezowe oraz
drewniana podłoga, które nie raz jeszcze posłużą do zorganizowania plenerowych imprez
w Wolicy Ługowej.
Zadanie pod nazwą „Organizacja turnieju sportowego im. Kpt. Franciszka Macha”
realizowane przy pomocy środków z Budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach
Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na
lata 2017-2020.

Franciszka Macha.” Rozegrany został mecz
towarzyski o puchar im. kpt. Macha miedzy
drużyną OPS Wolica Ługowa a Juniorami
Wolica Ługowa oraz przeprowadzono konkurencje sportowe , w których można było
wygrać cenne nagrody. Udział w turnieju zaznaczyły również przedszkolaki, które wzięły
udział w konkurencjach przygotowanych także dla nich.
Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji m.in.
dmuchańce, zabawy z animatorem, malowanie buziek i modelowanie baloników oraz
wata cukrowa i pop corn. Ponadto przygotowane zostały ciasta i przekąski z grilla, itp.
Ponadto dzięki uprzejmości strażaków
z OSP KRZYWA przeprowadzony został
pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej,
pokaz sprzętu hydraulicznego oraz ciekawa
Biuletyn SÛG]LV]RZVNL
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dn. 4 - 5 sierpnia br. delegacja
sędziszowskiego samorządu na czele z Burmistrzem Bogusławem Kmieciem
i Przewodniczącym Rady Jerzym Kiebałą
oraz ZPiT „Rochy” uczestniczyli w uroczystościach 115-lecia Żmerynki, miasta partnerskiego na Ukrainie. W trakcie tej wizyty
podpisano memorandum o kontynuowaniu
współpracy a „Rochy” wystąpiły z bogatym
programem w trakcie festynu na miejskim
rynku. W uroczystościach uczestniczyli też
przedstawiciele Skarżyska Kamiennej, którzy miastem partnerskim Żmerynki są od
17 lat.

Dla przypomnienia, Żmerynka, to miasto na Ukrainie w obwodzie winnickim, leżące w granicach historycznego Podola, 50 km od 400-tysięcznej
Winnicy, miasta wojewódzkiego.
Żmerynka jest dużym węzeł kolejowy z zakładem remontu wagonów,
ponadto rozwija się tam przemysł spożywczy i lekki. Jednym z ciekawszych
zabytków jest dworzec kolejowy zbudowany pod koniec XIX wieku w stylu
łączącym secesję z barokiem. Obecnie jest to miasto zajmujące obszar 18,26
km2 i liczące ok. 35.500 mieszkańców.
W Żmerynce w 1898 roku urodził się poeta Jan Brzechwa, autor wielu
znanych bajek i wierszy dla dzieci oraz satyrycznych tekstów dla dorosłych.
Z Sędziszowa Małopolskiego do Żmerynki jest ok. 550 km a umowa o współpracy partnerskiej została podpisana 28 lutego 2016 r.
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lipca 2018r. zmarł Eugeniusz
Alberski, wieloletni prezes OSP
Sędziszów Małopolski, a także przez 38 lat
prezes zarządu Miejsko-Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polski Gminy Sędziszów Małopolski.
Eugeniusz Alberski urodził się 27 lutego
1935r. w Witkowicach, tam również przeżył
II wojnę światową. Swoją przygodę z pożarnictwem rozpoczął blisko 64 lata temu kiedy to
w wieku 19 lat wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowicach.
W roku 1979 został prezesem Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Sędziszowie Młp. i pełnił
tę funkcję nieprzerwanie do 2015 roku, a od roku
2015 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Miejsko Gminnego OSP w Sędziszowie Młp.

Z sędziszowską jednostką związany od 1989
r. kiedy to był jednym z współtwórców odrodzenia jednostki OSP w Sędziszowie Młp.
Był również jednym z inicjatorów włączenia
sędziszowskiej jednostki OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w 1995 r. Od
początku odrodzenia
jednostki w 1989 r.
pełnił funkcję sekretarza OSP Sędziszów
Młp. a od roku 1997r.
nieprzerwanie funkcję
prezesa OSP Sędziszów Małopolski.
Od lat 90. XX
wieku zaangażowany

w sport. Zawsze gotowy do pomocy. Za swoje
niekwestionowane zasługi był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany:
- 1973 r. - Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego
- 1978 r. - Złoty Znak Zasługi
- 1978 r. - Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”
- 1982 r. - Srebrny Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”
- 1985 r. - Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”
- 1990 r. - Krzyż Kawalarski Orderu Odrodzenia Polski
- 1994 r. - Złoty Znak Związku OSP RP
- 2011 r. - Honorowy Medal im. Bolesława
Chomicza
- 2014 r. - Srebrna Odznaka Honorowa Polskiego Związku Piłki Nożnej
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sierpnia 2018 r. w Hotelu
Prezydenckim w Rzeszowie podpisana została umowa w Ogólnopolskim
Progarmie Finansowania Służb Pracowniczych, w ramach którego Ochotnicza Straż
Pożarna w Krzywej otrzymała dofinansowanie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Podczas podpisania
umowy obecni byli burmistrz Bogusław
Kmieć i prezes OSP z Krzywej Józef Majka.
Umowy podpisano z przedstawicielami
Zarządów OSP w obecności zaproszonych
gości: Parlamentarzystów z woj. podkarpackiego na czele z Senatorem RP Zdzisławem
Pupą, Przewodniczącym Parlamentarnego
Zespołu Strażaków Posłem RP Zbigniewem
Chmielowcem, Posłem RP Krystyną Wróblewską, Posłem RP Janem Warzechą, Posłem
RP Jerzym Paulem a także Wojewodą Podkarpackim Ewą Leniart i Wicemarszałkiem

=ELÏUND
SXEOLF]QD
„POMNIK 100 LECIA NIEPODLEGŁOŚCI
W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM”

W

SĘDZISZOWIE
Małopolskim
powołano Komitet Społeczny
o nazwie „POMNIK NIEPODLEGŁOŚCI
W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM”. Jego
głównym celem jest zbiórka pieniędzy na
budowę pomnika, który dla uczczenia 100
rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, będzie wybudowany w centrum
sędziszowskiego Rynku, a następnie odsłonięty w dniu 11 listopada 2018 r.
Pomnik będzie przedstawiał orła w koronie, z rozpostartymi skrzydłami, zrywającego
Biuletyn SÛG]LV]RZVNL
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Województwa Podkarpackiego Stanisławem
Kruczkiem, Zastępcą Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Danielem
Dryniakiem i Przedstawicielami Samorządów.
Celem programu, w ramach którego podpisywane były umowy jest wsparcie finansowe w zakupie specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz
podczas usuwania skutków zagrożeń, w tym
m.in. samochodów ratowniczo-gaśniczych.
Kierowany jest dla jednostek ochotniczych straży pożarnych posiadających akceptację Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Środowiska.
Maksymalne dofinansowanie ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie w formie dotacji wyniosło do 50%
kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Program powstał w wyniku współpracy Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Spraw

się z kajdan niewoli, umieszczonego na cokole składającym się z trzech głazów symbolizujących trzy zabory. Poprzez pomnik oddamy
hołd tym, którzy na przestrzeni dziejów walczyli o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.
Osoby, firmy i organizacje, które zechcą
włączyć się finansowo w to dzieło, mogą
dokonać wpłaty na rachunek bankowy Komitetu Społecznego – nr rachunku 68 9172
0003 0009 8007 2000 0010 Bank Spółdzielczy
w Sędziszowie Małp. Lub do puszek kwestarskich w trakcie różnych imprez i uroczystości
organizowanych w okresie od 10 sierpnia do
10 listopada br. darczyńcy, którzy dokonają
wpłaty w wysokości co najmniej 500 zł otrzymają potwierdzenie w formie certyfikatu.
Środki pochodzące ze zbiórki zostaną
w całości przeznaczone na budowę pomnika.
Z góry dziękujemy za życzliwość i ofiarność!

Wewnętrznych i Administracji z Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkimi Funduszami
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Jest to pierwszy program, który w sposób kompleksowy obejmuje kwestie związane
z finansową pomocą dla Ochotniczych Straży
Pożarnych oraz innych służb (WOPR, TOPR,
GOPR) przy zakupie sprzętu wykorzystywanego podczas prowadzonych przez nich akcji
ratowniczych i usuwania skutków katastrof
naturalnych i awarii.

Zbiórka publiczna
została zarejestrowana
w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji pod numerem
2018/3304/KS
W imieniu Komitetu Społecznego za organizację, przeprowadzenie i rozliczenie zbiórki
odpowiedzialni są: Marek Flis, Alicja Zawisza,
Jan Maroń.
Adres
Komitetu
Społecznego: ul. kard.
Stefana Wyszyńskiego
25, 39-120 Sędziszów
Młp., tel. 693 35 00 42.
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W Roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości,
obchodzimy również 40. rocznicę wyboru papieża Jana Pawła II
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est ostatnim z żyjących kolegów Karola
Wojtyły z ławy szkolnej. W maju 1938
r., wśród 42 uczniów wadowickiego gimnazjum, maturę zdawali, m.in., późniejszy
św. Jan Paweł II i mój szacowny rozmówca.
W jego przytulnym pokoiku w DPS Anna
w Krapkowicach znajduje się sporo pamiątek
z lat koleżeństwa z Lolkiem, jak i pontyfikatu
Jana Pawła II. Serdeczna atmosfera spotkania, polubiłem cię – podkreślał. Mimo skończonych 98 lat, opowiadał żywo, barwnie,
z przejęciem. Podkreślał, jak to spotkanie jest
dla niego ważne, jak odżył, jak potrzeba takich odruchów. Zaprosił – przyjeżdżaj, kiedy
chcesz, sam czy z przyjaciółmi. Obejrzymy
filmy, zdjęcia, wspomnimy rozmowy. Dzielił
się Janem Pawłem II i szczęściem koleżeństwa z nim, jak mógł. Z wielu jego słów wypowiedzi, niektóre brzmiały jak przesłanie na
życie - pierwsza, wypowiedziana z powagą, że
czasem trzeba brać ten swój Krzyż za innych;
druga, pogodnie, że trzeba żyć radośnie, cenić życie, dla innych, pomagać bliźniemu, kochać Stwórcę w Jego dziełach i dostrzegać je.
E. Mróz – Mimo, że ciążył na nim ciężar sieroctwa, był pogodny, wesoły. Jego pasją były góry,
razem wędrowaliśmy po okolicznych szczytach.
To zamiłowanie do gór zaszczepił w nim ojciec.
We trzech, z Karolem i jego ojcem, wędrowaliśmy, w Gorce, w Tatry, w Pieniny – to była nasza wspólna pasja, bo wędrując po górach jakoś
zbliżaliśmy się do Boga, do Stwórcy tych właśnie
gór i z pełną radością, przepojeni promieniami
słońca, powietrzem górskim, wracaliśmy do Wadowic, do naszych codziennych zajęć. W trakcie
tych wędrówek odwiedzaliśmy także kapliczki,
zwłaszcza tu, w Beskidzie Małym, w Gorcach,
w których figurowała rzeźba prymitywisty Jędrzeja Wowro. Tam przystawaliśmy, pomodliliśmy się i wędrowaliśmy dalej. Czerpaliśmy radość i siły z tych wędrówek górskich.
Red. – W Wadowicach, parafrazując słowa papieża, tutaj wszystko się zaczęło…
E. Mróz – Limanowa jest moim miastem
rodzinnym, pięknie położona w górach. Naukę
rozpocząłem w Nowym Sączu, w gimnazjum.
Mój ojciec był urzędnikiem skarbowym i został przeniesiony z Limanowej do Wadowic.
I tak znalazłem się w rodzinnym mieście Karola
Wojtyły, gdzie zamieszkałem, wraz z rodzicami
i siostrą, w 1935 roku, w kamienicy czynszowej
Chaima Balamutha, w tej samej kamienicy co
późniejszy papież. To była piąta klasa gimnazjalna. Wychowaniem Lolka zajmował się ojciec.
Byliśmy z Karolem sąsiadami i kolegami. Chodziliśmy razem do jednej klasy, aż do matury
w maju 1938 r. Teraz, w maju, byłem na 80 rocz-
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czwartej klasie. Karol z wszystkich przedmiotów miał znakomite, najlepsze, najwyższe noty.
Cechowało go wielkie koleżeństwo. Mimo, że
prowadzili skromny żywot, Karol dzielił się nawet swoim skromnym śniadaniem z kolegami.
Cechowała go wielka wrażliwość na biedę, na
cierpienie, na niedostatek.

nicy matury w Wadowicach. Było bardzo miło
i serdecznie, i odwiedziłem miasto mojej młodości.
Red. – Pasją Karola był teatr.
E. Mróz – Oprócz wielkiej pasji Karola do
gór, była jego wielka pasja do teatru. Powstał
w 1935 r., z inicjatywy naszego wspaniałego
polonisty Kazimierza Forysia i samego Lolka
teatr szkolny, teatr gimnazjalny, w którym te
czołowe role kreował Karol. Do ról kobiecych
dobieraliśmy nasze koleżanki z żeńskiego gimnazjum. Zwłaszcza Halinę Królikiewiczównę,
która mieszka w Krakowie, no i Kazię Żakównę
i Dankę Pukłównę, ale one już się przeniosły w
lepszy świat. Karol miał wyjątkowe zdolności
teatralne, każdą rolę znakomicie opanował pamięciowo, miał wspaniałą dykcję, głos, śpiewał
pięknie i jego marzeniem było zostać aktorem.
Reżyser Osterwa wyrażał się o nim, że będzie
wspaniałym aktorem. Dlatego po maturze wybrał się na studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Karol rozpoczął studia nie
teologiczne, jak powszechnie sądzono.
Red. – Gdy wybuchła wojna, Karol nie
kontynuował już studiów na wydziale filozofii o kierunku polonistycznym, tylko rozpoczął studia teologiczne.
E. Mróz – I w czasie okupacji Karol ciężko
pracował w kamieniołomach fabryki Solvay,
łamał skały. Zaprzyjaźnił się z robotnikami
i uwidaczniała się ta jego wrażliwość na biedę,
na nędzę, na cierpienie, np. była ostra zima,
jeden z robotników nie miał ciepłej kurtki
i Karol mu swoją kurtkę podarował.
Red. – Jak rodziła się świętość Karola?
E. Mróz – Jego świętość narastała od dzieciństwa. Bo cechowała ich głęboka, autentyczna wiara. Dzień u nich zaczynał się modlitwą,
kończył modlitwą. Przy wejściu do ich mieszkania była kropielniczka: jak się wchodziło czy
wychodziło, to kreśliło się znak krzyża. Karol, już jako mały chłopak, był ministrantem,
a ministrantury trzeba było się uczyć w języku
łacińskim, a my łaciny uczyliśmy się dopiero w

Red. – Jest Pan dumny ze swojej klasy….i Karola
E. Mróz – Przyszły papież był naszym kolegą, z nim spotykaliśmy się, dzieliliśmy kłopoty i radości. Był wyjątkowy. Tak, wyraźnie od
nas się wyróżniał. To był gigant ducha, serca
i umysłu. W gimnazjum to była nasza wyjątkowa klasa, z której później wypłynęło także
pięciu lekarzy, trzech inżynierów, księgowi,
czternastu zginęło w czasie II wojny. Warto
o nich pamiętać. To byli bohaterowie, którzy
w wiośnie życia oddali swoje życie dla Polski,
dla nas. Ja byłem w AK, tułałem się po Generalnej Guberni, Karol w Krakowie konspiracyjnie studiował teologię i 1 listopada 1946
r. otrzymał święcenia kapłańskie. Wiemy, jak
Karol szybko piął się w górę w stopniach kapłańskich. Pierwsza jego praca była w Niegowici, wiosce w powiecie bocheńskim, później
Kraków - był kapelanem akademickim u św.
Floriana. Wyjeżdżał z młodzieżą jako Wujek,
bo tak go nazywali. Później doktor, metropolita, kardynał. Cechowała go wielka osobowość.
Był nie tylko uczniem, robotnikiem, był uczonym, poetą, piękny wiersz napisał w związku
ze śmiercią matki, wiersz poświęcony jego
ukochanej matce, był filozofem.
Red. – Jak wyglądały wasze kontakty
z księdzem Wojtyłą, później papieżem?
E. Mróz - A my rozpierzchliśmy się po maturze. Pierwsze nasze spotkanie miało miejsce
w 1948 r., w 10-lecie matury. Jeszcze była spora
grupka profesorów, kolegów, nasze koleżanki rówieśniczki, no i Karol, już jako ksiądz też
nam towarzyszył. Było bardzo miło, serdecznie.
A i później, jak Karol zaszedł na Stolicę Piotrową, kilkakrotnie gościliśmy u niego. Pierwsze, wyłącznie w gronie kolegów, a później już
z koleżankami. Kilkakrotnie byliśmy w Rzymie,
w Castel Gandolfo to jest piękna letnia rezydencja papieska, w górach nad jeziorem Albano.
No i w Wadowicach, za każdym razem jak był,
w ogóle jak w Polsce był w czasie tych ośmiu
pielgrzymek do ojczystego kraju zawsze spotykał się z nami. Swoim strażom się wymknął, by
spotkać się z kolegami. To było niezwykle cenne dla nas i wielką radością, że on namiestnik
Chrystusa, papież, pamiętał o swoich kolegach.
Z tych spotkań w kraju najmilej pamiętam spoBiuletyn SÛG]LV]RZVNL
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tkanie w Tatrach, w Zakopanem. Tam, w pięknej scenerii, przy pięknej pogodzie spotkał się
z nami, każdego uściskał, ucałował, było to
niezapomniane dla nas przeżycie. Utrzymywaliśmy kontakty, do kolegów pisał, ja swój zbiór
ponad 70 listów przekazałem mojej wnuczce.
Kontakt z papieżem utrzymywaliśmy mimo że
on przecież był obarczony ciężarem jako papież,
pamiętamy jego ponad 100 wędrówek do różnych krajów, po całym świecie. Kiedyś, na spotkaniu, powiedziałem : „Ojcze Święty, niechże
ojciec tak się nie eksploatuje”, to mi odpowiedział: „a to mnie eksploatują”. Zawsze cechował
go humor, pogoda ducha.
Red. – Była radość ze spotkań i smutek
z powodu jego odejścia do Domu Ojca.
E. Mróz - Z wielkim bólem oglądaliśmy
zamach na jego życie, później jak jego siły
słabną i ostatnie nasze spotkanie miało miejsce w 2002 roku w Krakowie. Po mszy św. na
Błoniach krakowskich odbyło się nasze ostatnie spotkanie z papieżem Janem Pawłem II,
naszym wielkim kolegą. Na Błoniach tysiące
pielgrzymów nie tylko z Polski, ale i z okolicznych państw. Spotkanie papieża z nami odbyło
się w Pałacu Arcybiskupim na ul. Franciszkańskiej 3. Już wtedy było nas niewielu i zostaliśmy zaproszeni na kolację. Przyjechał na
wózku, już nie było tego pogodnego nastroju,
nasza gromadka też stopniała, towarzyszyli
nam: ks. Dziwisz i ks. Mokrzycki, obecny metropolita lwowski. Nastrój już nie był tak radosny jak dawniej, nie śpiewaliśmy tych piosenek
z naszych lat młodości, ja jak zwykle na tych
spotkaniach przygrywałem na harmonijce
ustnej, ale już wtedy nie grałem. Zdawaliśmy
sobie sprawę, że już odchodzi. Zaśpiewaliśmy
jeszcze wspólnie tą jego ulubioną pieśń, Barkę.
Ja jeszcze na zakończenie naszego spotkania
zapytałem papieża: „Ojcze Święty, bo jak został papieżem, to mówiliśmy mu Ojcze Święty,
nie wypadało nam, jak poprzednio - Lolek,
w przyszłym roku, a więc w 2003 będzie nasza 65 rocznica matury. Byłoby nam przyjemnie, miło, radośnie, jakbyśmy się mogli z
tobą w tę rocznicę spotkać”. Papież się zamyślił

wek bez picia. Ile pan by zjadł bez picia?
Red. – Cztery, pięć ?
E. Mróz – Z Karolem zjadaliśmy nawet
po osiem. Niezwykle smaczne były, a rekordzistą był Lunek Mosurski z Kalwarii Zebrzydowskiej, który zjadał 14 i on wszystkie konkursy wygrywał.

i powiedział: „Zobaczymy. Jak Bóg da”. No zamach, te jego liczne podróże spowodowały to,
że przedwcześnie nas opuścił. A tak jest nam
potrzebny, całemu światu, Polsce! I pamiętamy
jego słowa: „nie lękajcie się, ducha nie gaście!”
Wspaniałe jego słowa, które nam przyświecają. W dniu jego pogrzebu nie byłem w Watykanie, byłem z kolegami na Górze św. Anny, tam
jest wspaniały jego posąg, zapaliłem świeczkę,
i zagrałem tak jak dawniej na harmonijce, i zaśpiewałem piosenkę, którą jemu poświęciłem.
Później, w trakcie jednej z wycieczek, byłem na
jego grobie w Watykanie. Tam straże przepuściły mnie, bo na ogół turyści przechodzą powoli, a ja, jego kolega dotarłem do jego grobu
i nie mogłem się od łez powstrzymać, tak się
z nim pożegnałem.
Red. – Panie Eugeniuszu, jak to było
z tymi kremówkami ?
E. Mróz – W rynku była taka cukiernia,
którą prowadził Karol Hagenhuber, z pochodzenia Austriak i on praktykował u znakomitego cukiernika wiedeńskiego Sachera
i tę recepturę przywiózł do Polski, tu osiadł,
w Wadowicach. To była taka ekskluzywna
cukiernia, z pięknym wystrojem no i tam
chodziliśmy na kremówki. Nie było to mile
widziane, bo była jednak pewna dyscyplina,
która wychodziła nam na pożytek, nie jak
obecnie, gdy młodzież ma za dużo swobody.
Kremówki były po 10 groszy, a ojciec mój,
urzędnik skarbowy, zarabiał 350 zł. Kremówki były bardzo smaczne, znakomite! I urządzaliśmy konkursy, kto zje najwięcej kremó-

Red. – Jak Pan uważa, czy Polska i Polacy żyją wskazówkami św. Jana Pawła II czy
może odeszli już trochę od jego nauk?
E. Mróz – Karol Wojtyła, papież, zostawił
doskonały testament. Jeszcze w czasie panowania reżimu komunistycznego mówił te słowa:
„nie lękajcie się, ducha nie gaście!” Wskazania, jak żyć godnie, szlachetnie, realizując
podstawowe, nieprzemijające wartości dobra
i piękna, prawdy i sprawiedliwości, szanowania praw każdego człowieka, są zawarte w jego
testamencie. No niestety, po tym wielkim żalu,
który nas zjednoczył po odejściu Jana Pawła
II, żyjemy w trudnych czasach, kiedy zło na
każdym kroku się szerzy. Trochę zatraciliśmy
te jego nauki, zawarte w testamencie. Ale nie
traćmy nadziei! Trzeba uczyć młodzież, przypominać nauki papieża, tak że jak tylko otrzymam jakieś zaproszenie, jadę zawsze, żeby
dawać świadectwo świętości Jana Pawła II.
Miejmy nadzieję, wznośmy do niego modlitwy, żeby świat jakoś się otrząsnął.
Red. – Czy Pan czuje obecność Jana
Pawła II w swoim życiu teraz, gdy On już
jest w niebie?
E. Mróz – Tak, odczuwam jego obecność,
modląc się, tutaj mamy kaplicę i w każdą
niedzielę jest msza św., tak że odczuwam tę
łączność z moim wielkim kolegą. Uważam
poprawę stanu zdrowia mojego syna właśnie
za skutek modłów do niego, odczuwam i tym
się dzielę tutaj z moimi domownikami, żeby
obecność Jana Pawła przenikała nasze mury.
Red. – Pan miał to szczęście spotkać
w swoim życiu takiego kolegę, wielkiego
człowieka, Karola - Jana Pawła II. Co by Pan
przekazał polskiej młodzieży z jego nauk?
E. Mróz – Droga młodzieży, przynajmniej poznajcie wnikliwie życie Jana Pawła
II, które było jednym wielkim bogactwem
i bądźcie wierni temu testamentowi, który
nam zachował. Apeluję do młodych ludzi,
żeby nie ulegali tym złudnym mirażom środków przekazu, które wprowadzają czasami
destrukcyjny obraz świata. Niech oglądają
wartościowe programy, mają szacunek dla
rodziców, utrzymują wzajemne koleżeństwo,
przyjaźń, pomagają tym, którzy tej pomocy
potrzebują.
Red. – Panie Eugeniuszu, serdecznie
dziękuję za spotkanie, miło spędzony czas
i rozmowę. To dla mnie zaszczyt i honor
spotkać Kolegę i Przyjaciela św. Jana Pawła
II, który „zostawił nam ogromne dziedzictwo ducha”. Życzymy, życzymy i zdrowia,
i szczęścia, i błogosławieństwa, opieki świętego Kolegi na dalsze lata daru życia.
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„Gdzie dziecko jest, to i Pan Bóg
niedaleko”
(M. Rodziewiczówna)

N

a dawnych i na współczesnych
obrazach widzimy często zatroskanego Anioła Stróża. Pilnuje on dzieci, które
znalazły się w niebezpiecznych sytuacjach.
Temat ten niezbicie nawiązuje do czasów
minionych, kiedy rodzice nie poświęcali
swym pociechom tak wiele czasu jak obecnie. Szczególnie ciężki był los dzieci wiejskich, zwłaszcza wywodzących się z rodzin
włościańskich. Zbyt wiele było obowiązków
i prac, jakie należało wykonać we własnych
i dworskich gospodarstwach.
Ongiś mawiano, że los dzieci opierał się
„na Boskich falach”. Najwięcej uwagi poświęcano niemowlętom. Obrzędy dotyczące wychowania milusińskich miały zwykle
charakter obronny. Modlitwom i zabiegom
religijnym częstokroć towarzyszyły czynności z pogranicza magii. Niektóre z nich
przetrwały do dnia dzisiejszego. Według
ludowych wierzeń najwięcej zagrożeń czyhało ze strony demonów oraz zawistnych
spojrzeń ludzi, którzy mogli rzucać uroki.
W całym kraju, zwłaszcza na wsi, rozpowszechniła się wiara w złe moce szkodzące
młodej „latorośli”. W obawie przed nimi
najmłodszym przywiązywano czerwone
tasiemki do rąk lub ubrań, zaś do kołysek
wkładano poświęcone zioła. Uporczywie
płaczące dzieci uspokajane były zaklęciami
bądź wymachiwaniem chochlami. Rodzice obawiali się mamun – złośliwych zjaw,
które mogły zamieniać dzieci : zabierały
grzeczne i zdrowe, a podrzucały kapryśne
i chorowite. Pracujące w polu kobiety pozostawiały swe pociechy w cieniu miedz lub
zarośli. W południe musiały jednak znaleźć
się w pobliżu, gdyż o tej porze czarownice
zaznaczały swoją obecność. Wodę do kąpania dzieci należało przynieść do domu
przed świtem, zanim ptaki zaczęły śpiewać. W przeciwnym razie malcy uporczywie płakali. Z tej przyczyny zabronione też
było podawanie komuś różnych przedmiotów nad kołyskami. Należało je ustawiać
w taki sposób, aby blask księżyca nie padał
na twarz śpiących niemowląt. Wierzono,
że uśmiechającym się przez sen śnią się
Aniołki. W noce księżycowe na parapetach
okiennych ustawiano naczynia z wodą, by
zapewnić dziecku zdrowy i spokojny sen.
Kiedy się przestraszyło, należało przelewać
roztopiony wosk do miski z zimną wodą.
Utworzona figurka zobrazowała „stracha”.
Nieposłuszny berbeć dyscyplinowany był
karą chłosty. W tym celu nie można było
posługiwać się starą, wyschniętą mio-
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tłą, bowiem malec mógłby wyrosnąć na
chuderlaka. Aby unikał niebezpiecznych
miejsc, straszono go: dziadem, bobskiem,
topielcem. Przed ukończeniem pierwszego
roku życia nie obcinano dzieciom włosów
ani nie szyto dla nich nowych koszul, aby
nie zakłócić prawidłowego rozwoju. W tym
czasie nie mogły też one spoglądać w lustro, ponieważ trudno by im było nauczyć
się mówić.
Dziecięce zabawy w pobliżu płotów
sprowadzały na uczestników uroki i czary.
Podawanie malca przez ogrodzenie sprawiało, iż w przyszłości mógł się on stać złodziejem. Podczas zszywania ubranka bezpośrednio na dziecku musiało ono trzymać
w buzi nitkę, aby nie został zaszyty jego rozum. Bawienie się gałązkami dzikiego bzu
sprowadzało skrzywienie rąk. Nie wolno też
było przekraczać leżącego na ziemi dziecka,
by nie przestało rosnąć. Taki sam efekt miało siadanie na kamieniu. Z kolei patrzenie
„przez głowę” groziło pojawieniem się zeza.
W razie ciężkiej choroby należało dziecięcą koszulką obwiązać przydrożną figurę.
Niegdyś istniał przesąd, że do siódmego
roku życia dzieci są odporne na zimno.
W istocie dawniej śmiertelność najmłodszych była bardzo wysoka. Ci którzy przeżyli, zazwyczaj cieszyli się doskonałym
zdrowiem. Byli zahartowani, bowiem przez
większą część roku chodzili boso. Dzieci
pochodzące z zamożniejszych rodzin miały
możliwość uczęszczania do szkoły. Działo

się to zwykle w miesiącach, kiedy nie było
wiele obowiązków gospodarskich. Podczas
nauki nie mogły niczego jeść , by nie zjadły swego rozumu. Około czwartego roku
życia dzieciaki pasły już gęsi, a nieco starsze - większe zwierzęta. Angażowane były
niemal do wszystkich prac w polu i gospodarstwie domowym. Na zabawy pozostawało im niewiele czasu. Nie otrzymywały
też od dorosłych cennych zabawek, toteż
zazwyczaj odwoływały się do świata wyobraźni. Niegdyś popularne były gry w tzw.
wyliczanki, w których odnajdujemy ślady
pradawnych, magicznych zaklęć. Dzieciaki
nie mogły również oczekiwać przysmaków
i łakoci. Znajdowały je: na polach (słodki
groch, pieczone ziemniaki), w lasach (jagody), ogrodach i sadach (słodkie warzywa,
kwiaty tzw. akacji, owoce). Zwyczajowo
w dniu pierwszego wypędzania bydła na
pastwisko pasterki i pasterze otrzymywali
gotowane jajka. Dorośli oblewali ich wodą,
zabieg ten miał sprawić, że podczas pasienia
dobrze pilnowali chudoby. W wychowaniu
chłopców uwzględniano głównie umiejętności wykonywania cięższych prac w polu
i obejściu gospodarskim. Dziewczynki natomiast zaprawiano do prac domowych,
a także w polu i ogrodzie. Dziecięce lata mijają jak jedno mgnienie oka, by po latach
ożywać coraz częściej we wspomnieniach
niczym zaczarowany ogród.
Tekst i ilustracja: Maria Wilczok
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o raz kolejny burmistrz Bogusław
Kmieć zaprosił do Ratusza sportowców, których nagrodził za osiągnięte wyniki. Za awans do II ligi drużyny PZL Sędziszów nagrodę w wysokości 3000 tys. zł
w imieniu zespołu odebrał Patryk Polek.
Taką samą nagrodę za awans do II ligi Seniorów Polskiego Związku Szachowego
odebrali również szachiści Towarzystwa
„Skoczek” - Adam Stefański i Paweł Głuch,
a także prezes Robert Stefański. Najmłodszy
z nagrodzonych - Karol Delikat, otrzymał
1500 zł za zajęcie I miejsca w Mistrzostwach
Polski w Piłce Nożnej w kategorii U-10.
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sierpnia 2018 roku odbył się VI
Rodzinny Rajd Rowerowy, w którym wzięło udział ponad 220 uczestników.
Tradycyjnie rajd rozpoczął się na placu
przy ul. Solidarności Sędziszów Małopolski
o godzinie 15:00, skąd rowerzyści, w obstawie policji, ruszyli w drogę do Podgorzałki w Krzywej. Na miejscu czekał na nich
posiłek, a dla dzieci atrakcje z animatorką
i pokaz sprzętu strażackiego przygotowany
przez OSP Krzywa. Na koniec zastępca burmistrza Piotr Kapusta wręczył dyplomy za
uczestnictwo w szóstej edycji rajdu.

:ÆGNDU]H
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Wyniki zawodów
Seniorzy:
I miejsce Wiesław Skarbek
II Jerzy Białek
III Bogusław Balawender

Juniorzy:
I miejsce Paweł Wolicki
II miejsce Miłosz Skarbek
III miejsce Paweł Orzech

28

lipca na zbiorniku wodnym
w Cierpiszu odbyły się XVII zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego.
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echia Sędziszów Małopolski zwyciężyła
w tegorocznej edycji Pucharu Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego. Drugie
miejsce zajął Progres Kawęczyn Sędziszowski, a trzecie Sokół Krzywa.

Najlepszym
strzelcem turnieju został Jakub
Makuch z Lechii Sędziszów
Małopolski, który w tej
edycji zawodów strzelił aż
7 bramek.

Wynik finału:
Lechia Sędziszów Małopolski 1 - 0 Progres
Kawęczyn Sędziszowski
Wynik meczu o 3-cie miejsce:
Sokół Krzywa 3 - 1 Plon Klęczany

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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oroczny piknik rodzinny, na którym
królują pierogi zawsze przyciąga tłumy. Nie tylko mieszkańców gminy, ale i całego powiatu. Nie inaczej było i tym razem,
29 lipca br. na kompleksie sportowym w Będziemyślu.
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Tradycyjnie już 15 sierpnia w Parku Buczyna w Górze Ropczyckiej odbyło się Gminne Święto Chleba.Mieszkańcy mogli uczestniczyć w warsztatach pieczenia chleba, próbować tradycyjnych potraw, dla dzieci przygotowano
mnóstwo atrakcji, a na scenie prezentowały się zespoły Two-Way i gwiazda imprezy Milano.
Wieczorem koncert dał ZPiT Rochy.
Święto rozpoczęli starostowie dożynkowej imprezy, którzy wręczyli świeżo wypieczone bochenki chleba:
Senatorowi Zdzisławowi Pupie, Posłowi na Sejm Kazimierzowi Moskalowi, proboszczowi parafii w Górze Ropczyckiej ks. Dariuszowi Trojnarowi, wicestaroście powiatu ropczycko-sędziszowskiego Bernadecie Frysztak, kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziszowie Małopolskim Joannie Leśniak, dyrektor Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury Katarzynie Hagdej, burmistrzowi Bogusławowi Kmieciowi, staroście powiatu ropczycko-sędziszowskiego Witoldowi Darłakowi, zastępcy burmistrza Piotrowi Kapuście, zastępcy komendanta komisariatu policji
w Sędziszowie Młp. nadkom. Józefowi Woźniakowi.
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