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Widowisko historyczne – 
historia kapitana Macha
9 września br. na sędziszowskim Rynku mieszkańcy mogli obejrzeć niezwykłe widowisko historyczne nawiązujące 
do historii naszego rodaka – kapitana Franciszka Macha. Rekonstrukcję poprzedził Apel Poległych i salwa hono-
rowa. Niedzielne uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą odprawioną w farze w drugą rocznicę Ogłoszenia Matki 
Bożej patronką Sędziszowa Małopolskiego. O godz. 15 na Rynku rozpoczął się Apel Poległych zakończony salwą 
honorową. Następnie rozpoczęło się widowisko historyczne „Ku Niepodległej – kap. Franciszek Mach”, przedsta-

wiające losy pochodzącego z Wolicy Ługowej Franciszka Macha.
Po rekonstrukcji mieszkańcy mogli uczestniczyć w pikniku rodzinnym zorganizowanym przez OSP Wolica Ługo-

wa oraz skosztować potraw przygotowanych przez panie z koła gospodyń z Wolicy Ługowej.



50 lip i 50 akacji zostanie posadzonych na gminnej działce 
na tzw. trójkącie w Sędziszowie Małopolskim. 18 paź-

dziernika br. trzy akacje posadzili: burmistrz Bogusław Kmieć, 
zastępca burmistrza Piotr Kapusta oraz przewodniczący Rady 
Miejskiej Jerzy Kiebała. W ten sposób nasza gmina przyłączyła 
się do akcji „100 drzew na 100-lecie odzyskania przez Polskę 
Niepodległości” pod patronatem Marszałka Województwa 
Podkarpackiego.

 100 drzewek na 100-lecie 
odzyskania Niepodległości

18 października 2018 roku odbyła się 55 sesja VII Kadencji Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim. Na zakończenie bur-
mistrz Bogusław Kmieć podsumował lata 2014-2018 w naszej gminie pod kątem zrealizowanych inwestycji, podejmowa-

nych inicjatyw, wydarzeń patriotycznych i kulturalnych. Za pracę dziękował włodarz gminy, przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy 
Kiebała, a Poseł na Sejm Kazimierz Moskal gratulował zgodnej współpracy wszystkich radnych. Wszyscy radni, a także burmistrz 
i zastępca burmistrza Piotr Kapusta, otrzymali pamiątkowe statuetki na zakończenie kadencji.

Ostatnia sesja VII Kedencji 

Bogusław Kmieć ponownie został Burmistrzem Sędziszowa 
Małopolskiego. Za opowiedziało się 8001 osób upoważnio-
nych do głosowania, przeciw było 1805 wyborców. Będzie tę 
funkcję pełnił przez kolejne 5 lat. 
Radnymi Rady Miejskiej w latach 2018-2023 będą:
1. Jerzy Baran
2. Dariusz Bednarz
3. Wojciech Bieszczad
4. Stanisław Bochenek
5. Franciszek Bochnak
6. Grzegorz Darłak
7. Marek Fularz
8. Edward Kuc

Wyniki wyborów samorządowych 
9. Józef Kujda
10. Marcin Lach
11. Jerzy Łyszczak
12. Tomasz Niewiadomski
13. Marek Pająk
14. Katarzyna Róg
15. Andrzej Siwiec
16. Piotr Solarek
17. Leszek Świder
18. Mariusz Toton
19. Paweł Trojan
20. Teresa Waleń
21. Jan Ziajor
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Gmina Sędziszów Małopolski 
w latach 2015-2018
2 października 2018 roku odbył się briefi ng burmistrza 

Bogusława Kmiecia, który podsumował swoją cztero-
letnią kadencję. Spotkanie z  mediami odbyło się na nowo 
budowanym placu targowym, który będzie kosztował po-
nad 3,1 mln zł, z czego pozyskane dofi nansowanie to 1 mln 
zł. Nowy plac to ponad 5 tys. m kw powierzchni wybruko-
wanej, pod zadaszeniem znajdzie ponad 1 tys. m kw. Prace 
mają zakończyć do końca listopada 2018 roku. Burmistrz 
podkreślał, że dzięki tej inwestycji poprawią się zarówno 
warunki do kupowania, jak i  sprzedawania. Poza placem 
przeznaczonym do sprzedaży, budowany jest też 9 boksów 

Dwie największe inwestycje oświatowe w ostatnich latach to roz-
budowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Sędziszowie Młp. i budowa 
nowego przedszkola w Górze Ropczyckiej. 

Spotkanie z mediami podsumowujące kadencję burmistrza Bo-
gusława Kmiecia odbyło się na nowo budowanym placu targo-
wym w Sędziszowie Młp.

wództwa Podkarpackiego. Ponad 4 mln zł kosztowała budowa 
nowego przedszkola w Górze Ropczyckiej, do którego obecnie 
uczęszcza 115 dzieci. - W tej kadencji liczba miejsc w przed-
szkolach zwiększyła się o  210 w  publicznych przedszkolach, 
które powstały od 2015 r.; w Czarnej Sędziszowskiej, w budyn-

całorocznych, w których sprzedaż może być prowadzona nie 
tylko w dzień targowy w piątek, ale przez cały tydzień. 

Rozbudowa szkoły, termomodernizacje
Ważną inwestycją zakończoną w 2017 r. była rozbudowa i re-
mont całej Szkoły Podstawowej nr 3 w Sędziszowie Młp. wraz 
z budową sali gimnastycznej. Całkowity koszt to ponad 4 mln 
zł, a  na tę kwotę składa się także z  dofi nansowanie z  Mini-
sterstwa Sportu oraz Regionalnego Programu Rozwoju Woje-

ku byłego gimnazjum w Sędziszowie Młp. oraz zupełnie nowe 
w Górze Ropczyckiej – informował burmistrz B. Kmieć. 

Wykonana została również termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej za blisko 5 mln zł. Gruntownie wy-
remontowano i  wykonano termomodernizację Przedszkola 
Publicznego Nr 2 w Sędziszowie Małopolskim, a także termo-
modernizację Szkoły Podstawowej w Krzywej, SP w Szkodnej, 
SP w Kawęczynie, Gimnazjum i SP w Czarnej Sędziszowskiej 
oraz budynku OSP w  Boreczku. Gruntowny remont prze-
szedł również Dom Strażaka w Kawęczynie Sędziszowskim, 
za kwotę blisko 350 tys. zł. 

Ważną inwestycją była rozbudowa cmentarza komunalnego 
w Sędziszowie Młp., na ten cel wydano już blisko pół mln zł, 
a  planowane są kolejne etapy prac. Burmistrz podkreślał, że 
gmina stara się również zaspokajać potrzeby różnych grup 
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społecznych. Dlatego też w  Sędziszowie Młp. powstaje Klub 
Seniora za kwotę blisko 200 tys. zł. - W sumie w  tych latach 
w gminie na inwestycje kubaturowe wydano ponad 18,3 mln 
zł – podsumował burmistrz. 

Inwestycje drogowe i liniowe
Wśród inwestycji drogowych, największą była budowa obwod-
nicy północnej Sędziszowa, czyli ul. Wspólnej i połączenie tą 
drogą Sędziszów Młp. z gminą Ropczyce. Koszt tej inwestycji 
to ponad 2 mln zł. Za ponad 1,8 mln zł przeprowadzono budo-
wę i rozbudowę ul. Południowej wraz z przebudową skrzyżo-
wania przy zakładzie Safran. Za ponad 1,6 mln zł wybudowano 
parking oraz drogę przy sędziszowskim cmentarzu komunal-
nym, ponad  mln zł kosztowała przebudowa drogi gminnej 
Borek-Wielki - Poręby-Pustki. Na ten cel udało się pozyskać 
dofi nansowanie ponad 650 tys. zł. 

W ostatnich latach wykonano termomodernizację 6 budynków 
użyteczności publicznej. 

- W tej kadencji wybudowane zostały parkingi na 188 miejsc 
– mówił podczas briefi ng burmistrz Bogusław Kmieć. – Wybu-
dowano lub przebudowano wraz z  wykonaniem nawierzchni 
bitumicznej 19 km dróg za 10 240 619 zł, na 2 km wykonano 
nakładkę bitumiczną za 514 663 zł, powstało prawie 7 km chod-
ników przy drogach gminnych co kosztowało ponad 1,2 mln zł. 
Za ponad 54 tys. zł wykonano drogi z nawierzchnią z płyt ażu-
rowych, a za 82 tys. zł utwardzono płytami ażurowymi teren 
po powierzchni 1440 m kw. Ogółem w  latach 2015-2108 na 
inwestycje drogowe wydano ponad 12,7 mln zł, z czego 4,57 
mln pochodzi z różnego rodzaju dofi nansowaniami.
Od początku 2015 roku jest w budowie III i IV etap budowy 
kanalizacji sanitarnej w  Czarnej Sędziszowskiej za kwotę za 
ponad 2 mln zł, w Klęczanach trwa budowa kanalizacji sani-
tarnej z przyłączami, pompowniami i zasilaniem energetycz-
nym oraz odcinka sieci wodociągowej, których koszt to pra-
wie 5,4 mln zł. Blisko 800 tys. zł kosztowało budowa odcinka 
sieci wodociągowej z  przyłączami, pompownią i  zasilaniem 
elektrycznym w Będziemyślu – przysiółek Góry, a ponad 500 
tys. zł kanalizację deszczową przy ul. Rędziny w Sędziszowie 
Małopolskim i za blisko 230 tys. odcinek kanalizacji sanitar-
nej wraz z pompownią  i zasilaniem elektrycznym w rejonie 
ulicy Południowej w  Sędziszowie Młp. Wykonano również 
dokumentację na rozbudowę oczyszczalni ścieków, która 
jest konieczna ze względu na poszerzającą się sieć kanalizacji 
w gminie. 

Sport i rekreacja
Podczas tej kadencji zakończono i  do użytku oddano boisko 
sportowe w  Będziemyślu, którego koszt to ponad 1 mln zł. 
W  Sędziszowie Młp, Krzywej, Wolicy Piaskowej i  Zagorzy-
cach Dolnych wybudowano Otwarte Strefy Aktywności, któ-
re kosztowały 467 tys. zł. Z  kolei w  Boreczku, Będziemyślu, 
Borku Wielkim, Klęczanach, Zagorzycach Górnych, Wolicy 
Piaskowej, przy sędziszowskim Przedszkolu Publicznym Nr 2 

W gminie powstało kilka placów zabaw m.in. w przy przedszko-
lach w budynku dawnego gimnazjum w Sędziszowie oraz w Gó-
rze Ropczyckiej.

oraz przedszkolu, które powstało w budynku gimnazjum w Sę-
dziszowie powstały place zabaw. Łączna kwota przeznaczona 
na ten cel to ponad 480 tys. zł. Ponad 30 tys. zł kosztowały si-
łownie plenerowe w Wolicy ługowej i Czarnej Sędziszowskiej. 
Trwa także udowa budynku szatniowo-sanitarnego oraz zago-
spodarowanie terenu przy stadionie sportowym w  Zagorzy-
cach Dolnych za kwotę 480 000 zł.

Oświata 
Najbardziej znaczącą inwestycja w kwestii oświaty było wpro-
wadzenie systemu e-szkoła, dzięki któremu większość usług 
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związanych ze szkołą jest dostępna za pośrednictwem Inter-
netu. Koszt całego projektu „e-szkoła – wdrożenie interaktyw-
nych usług publicznych w Gminie Sędziszów Małopolski oraz 
uruchomienie 7 e-Usług w ramach realizacji projektu „e-szkoła 
– wdrożenie interaktywnych usług publicznych w Gminie Sę-
dziszów Małopolski to 1 590 000 zł. Do szkół trafi ło 184 ze-
stawów komputerowych, 26 urządzeń mobilnych do obsługi 
e-dziennika podczas lekcji WF, 11 zestawów komputerowych 
do obsługi e-usług w SCUW w ramach realizacji projektu. 

Ponad 20 mln zł dofi nansowań
- W  trakcie trwania kadencji pozyskaliśmy z  różnych źródeł 
ponad 20,3 mln zł, inwestycje z wykorzystaniem tych dofi nan-
sowań to ponad 33 mln zł – mówił burmistrz Bogusław Kmieć. 
- Swoje inwestycje prowadziło również starostwo powiatowe, 
które w tej kadencji wydatkowało ponad 12 mln zł, dofi nanso-
wanie tych inwestycjo pochodzące z budżetu naszej gminy to 1,2 
mln zł, za które wykonano m.in. 5 km chodników przy drodze 
powiatowej.
Burmistrz zapowiedział także, że w przyszłym roku rozpocznie 
się budowa rozbudowa zintegrowanego węzła przesiadkowego 
w  ramach realizacji wojewódzkiego programu podmiejskiej 
Kolei Aglomeracyjnej, o którego przyłączyła Gmina Sędziszów 
Małopolski. – Na ten cel pozyskaliśmy dofi nansowanie 2 mln 
zł – informował burmistrz B. Kmieć.

Stypendia dla uzdolnionej  młodzieży i sportowców 
Od 2016 r. realizowany jest Gminny Program Wspierania Edu-
kacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie 
Gminy Sędziszów Małopolski. Skierowany jest on do szcze-
gólnie uzdolnionych uczniów zameldowanych na terenie 
Gminy Sędziszów Młp., uczęszczających do gimnazjów oraz 
klas IV-VI szkół podstawowych, dla których organem prowa-

Wyróżnienia wręczane są podczas uroczystej sesji z okazji rocz-
nicy nadania praw miejskich dla Sędziszowa Małopolskiego. 

Program szczepień
W 2017 roku po raz pierwszy był prowadzony program szczepień 
przeciwko grypie, Skierowany był do mieszkańców powyżej 65 roku 
życia, skorzystało z niego 443 osoby. W 2018 r. obniżony został wiek 
osób uprawnionych do bezpłatnego szczepienia. W tym roku będą 
mogli z niego korzystać mieszkańcy w wieku 60+. Całkowity koszt 
programu w 2018 r. to 44 tys. zł. W 2017 r. gmina prowadziła rów-
nież program profi laktyczny – lakowanie zębów dla dzieci, który 
w roku 2018 został zawieszony ze względu na refundację tego za-
biegu przez NFZ.

Młodzieżowa 
Rada Miejska i Rada Seniorów 
W ciągu czterech lat kadencji wprowadzono wżycie kilka ini-
cjatyw społecznych.  W  2016 roku została powołana do ży-
cia Młodzieżowa Rada Miejska w  Sędziszowie Małopolskim, 
w skład której weszło 15 uczniów szkół gimnazjalnych oraz po-
nadgimnazjalnych z terenu naszej gminy. Pierwsze posiedzenie 
odbyło się 23 listopada 2016 roku. Pierwszą inicjatywą Młodzie-
żowej Rady była Olimpiada Sportowa dla uczniów z terenu Gmi-
ny, która odbyła się 19 czerwca 2018 r.
Powołana została także Społeczna Rada Konsultacyjna, jako 
organ opiniodawczo-doradczy przy Burmistrzu Sędziszowa 
Małopolskiego. Jej głównymi celami jest defi niowanie najważ-
niejszych problemów miasta i gminy, i opracowanie optymal-
nych sposobów ich rozwiązywania. Wiedza i  doświadczenie 
ponad 20 osób, które weszły w jej skład, są bazą dla nowocze-
snego i dynamicznego rozwoju naszego miasta i gminy. Pierw-
sze spotkanie odbyło się 1 lutego 2016 r.
Natomiast 5 marca 2018 roku odbyło się pierwsze posiedzenie 
Rady Seniorów w Sędziszowie Małopolskim. W jej skład wcho-
dzi 15 osób z naszej gminy. – Rada Seniorów już działa bardzo 
aktywnie, sędziszowscy seniorzy są bardzo chętni i  aktywni. 
To dla nich powstaje Klub Seniora, a od 1 października ruszył 
Uniwersytet Trzeciego Wieku, który spotkał się ogromnym za-
interesowaniem mieszkańców. 

Honorowy Obywatel Miasta Sędziszowa Małopolskiego 
i Zasłużony dla Ziemi Sędziszowskiej
Burmistrz przypomniał również, że od 2016 roku przyznawane 
są tytuły Honorowego Obywatela Miasta Sędziszów Małopol-
ski oraz wyróżnienia Zasłużony dla Ziemi Sędziszowskiej. Po 
raz pierwszy przyznano je  28 lutego 2016 roku. Od tej pory co 
roku, uroczystej sesji Rady Miejskiej w rocznicę nadania praw 
miejskich dla Sędziszowa Małopolskiego, wręczamy statuetki 
i medale dla tych, którzy w sposób szczególny przysłużyli się 

dzącym jest Gmina Sędziszów Małopolski. Stypendium przy-
znawane jest uczniom za: wybitne wyniki w nauce, wybitne 
osiągnięcia w dziedzinie naukowej, sportowej i artystycznej, 
inne osiągnięcia promujące Gminę Sędziszów Małopolski. - 
W sumie przyznano 139 stypendiów, za łączną kwotę 76 750 
zł – poinformował włodarz gminy
W  latach 2015-2018 przyznawano także nagrody dla spor-
towców. – W sumie były to 24 nagrody dla sportowców (lek-
koatletów, ciężarowców, zawodnika sumo, tenisistki) 10 dla 
drużyn (piłkarskie, siatkarskie, towarzystwo szachowe) i dla 
trenerów za sukcesy podopiecznych. Na ten cel przeznaczono 
67 100 zł – wymieniał burmistrz Bogusław Kmieć. 

miastu i  ziemi sędziszowskiej. Dotychczas przyznaliśmy tytułu 
Honorowych Obywateli Miasta 7 osobom, a  także 14 wyróż-
nień zasłużonych dla ziemi sędziszowskiej. 
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Kino Jedność
W 2016 roku wznowiło działalność Kino Jedność, w zupełnie 
nowym, najnowocześniejszym wcieleniu. Filmy są wyświetla-
ne w systemie 4K - 3D. od początku działalności sędziszowskie 
kino odwiedziło prawie 45 tys. widzów, grano prawie 1800 se-
ansów. Burmistrz przypomniał także, że od 2015 roku w cza-
sie wakacji co drugi piątkowy wieczór na stadionie miejskim 
wyświetlane są fi lmy. Seanse dla starszych widzów, ale też dla 
dzieci. 

Dino Top Festival i meta wyścigu kolarskiego
Ważnym wydarzeniem kulturalnym jest Dino Top Festival, 

którego pierwsza edycja miała miejsce w 2017 roku. – Wyda-
rzenie organizowane jest wspólnie z Polskim Radiem Rzeszów 
i  TVP Rzeszów – mówił burmistrz Kmieć, – Transmitowane 
na żywo w telewizji regionalnej i retransmitowane w telewizji 
ogólnopolskiej. Drugim ważnym wydarzeniem, z punktu wi-
dzenia promocji Sędziszowa nie tylko w regio nie, ale w skali 
kraj, była meta drugiego po Toru de Pologne wyścigu kolar-

Po raz pierwszy w historii w Sędziszowie Młp. była meta wyścigu kolarskiego. 

Gwiazdą drugiej edycji Dino Top Festival była Małgorzata 
Ostrowska.

skiego w Polsce - 29. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego 
„Solidarności: i Olimpijczyków. Kolarzy gościliśmy w naszym 
mieście 4 lipca br., a wydarzenie poprzedził 10. Mini Wyścig 
Kolarski, w którym wzięły udział dzieci z naszej gminy. 
Sędziszów patriotycznie
Lata 2015-2018 obfi towały w  ważne pod względem patrio-
tycznym wydarzenia. - 4 września 2016 roku odbyły się uro-
czystości ustanowienia Najświętszej Maryi Panny patronką 
Miasta Sędziszów Małopolski – przypomniał burmistrz Kmieć. 
– Mieszkańcy mogli też oglądać widowiska historyczne. Pierw-
sze odbyło się 3 maja 2017 roku na sędziszowskim Rynku 
i  przedstawiało wydarzenia wojenne z  lat 1939-1943. W  tym 
roku, 3 maja mieliśmy Majówkę z Kawalerią z pięknym poka-
zem w wykonaniu Oddziału Kawalerii Ochotniczej w Barwach 
XX Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego, a 9 września 
br. oglądaliśmy historię kapitana Franciszka Macha.
Od dwóch lat Sędziszów Młp. uczestniczy też w  ogólnopol-
skim wydarzeniu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych”, w którym za każdym razem uczestniczy ponad 100 
biegaczy. – Natomiast 11 listopada br. na sędziszowskim Rynku 
odsłonięty zostanie pomnik z okazji 100 rocznicy Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. 
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Miasto coraz ładniejsze
Na przestrzeni lat przykładano szczególną uwagę do estety-
ki miasta i gminy. W Sędziszowie Młp. wymieniono na nowe 
przystanki autobusowe, takie same pojawią się też w miejsco-
wościach, które od 1 stycznia 2019 r. zostaną przyłączone do 
miasta. Przy kościele pw. Miłosierdzia Bożego zagospodarowa-

Uroczystości ogłoszenia NMP patronką miasta. 

Rekonstrukcja przedstawiająca losy kapitana Macha.

ny został plac, posadzono krzewy i zamontowano pergole. Od 
trzech lat od 6 grudnia miasto ozdabia świąteczna iluminacja. 

Sędziszów będzie większy
W czasie kończącej się kadencji władz samorządowych udało 
się też przeprowadzić proces poszerzenia granic miasta. – Od 

1 stycznia 2019 r. do Sędziszowa przyłączone zostaną Borek 
Wielki, Wolica Piaskowa, Wolica Ługowa i  Kawęczyn Sędzi-
szowski. To historyczny moment, dzięki tej decyzji powierzch-
nia Sędziszowa zwiększy się trzykrotnie z 996 ha do 3700 ha, 
a  liczba mieszkańców wzrośnie z 7500 do 12 200. Rozwijają-
ce się miasto przyciąga też inwestorów. Wybudowano nowy 
zakład fi rmy SAFRAN, fi rmy Vertipol w  Górze Ropczyckiej, 
rozbudowany SAFRANa przy ul. Partyzantów. Jesteśmy też 
w  trakcie zaawansowanych rozmów z  czterema inwestorami, 
dwóch z nich jest zainteresowanych działkami w naszej strefi e 
ekonomicznej przy ul. Słonecznej i dwóch gruntami przy węź-
le autostradowym w Borku Wielkim – informował burmistrz 
Bogusław Kmieć. 

Granice Sędziszowa od 1 stycznia 2019 r.
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Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowią-
zania  w zakresie inwestycji o wartości 

przekraczającej  kwoty ustalone w budżecie 
Gminy na 2018 rok, na mocy której postana-
wia się zaciągnąć zobowiązanie ponad kwotę 
wydatków określoną w  budżecie Gminy na 
2018 rok do wysokości 3.418.590,37 zł z prze-
znaczeniem na: 1) Projekt realizowany z udzia-
łem środków z  budżetu Unii Europejskiej 
w  ramach PROW pn. „Budowa skateparku 
w Sędziszowie Małopolskim” – 300.000 zł, 2) 
projekt realizowany z udziałem środków  z bu-
dżetu Unii Europejskiej w ramach PROW pn. 
„Budowa  obiektów  małej architektury wraz 
z  boiskiem wielofunkcyjnym w  Zagorzycach 
Dolnych” - 185.000 zł, 3) projekt realizowany 
z udziałem środków z budżetu Unii Europej-
skiej pn. „Rozwój OZE w  gminach: Grębów, 
Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Marko-
wa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski” 
w ramach RPO WP – 2.933.590,37 zł. 

Uchwała w  sprawie udzielenia pomo-
cy fi nansowej dla Powiatu Ropczycko-Sę-
dziszowskiego, mocą której postanawia się 
udzielić z budżetu Gminy Sędziszów Małopol-
ski w 2018 roku pomocy fi nansowej w formie 
dotacji celowej w kwocie 180.000 zł dla Powia-
tu Ropczycko-Sędziszowskiego w Ropczycach 
z przeznaczeniem na dofi nansowanie budowy 
chodników przy drogach powiatowych na te-
renie Gminy Sędziszów Małopolski.

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
z budżetu państwa na wyprzedzające  fi nan-
sowanie projektu „Przebudowa placu tar-
gowego w  Sędziszowie Małopolskim – Mój 
Rynek”.

Uchwała w  sprawie upoważnienia do 
zaciągnięcia zobowiązania wekslowego, na 
mocy której wyraża się zgodę na wystawienie 
weksla in blanco dla Samorządu Wojewódz-
twa Podkarpackiego do kwoty 190.081 zł wraz 
z ewentualnymi odsetkami jako zabezpieczenie 
umowy o  przyznanie pomocy na projekt pn. 
„Rozbudowa i  przebudowa budynku biblio-
teki przy ul. Fabrycznej w  Sędziszowie Mało-
polskim” ze środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach PROW na lata 2014-2020.

Uchwała w  sprawie zmiany uchwały bu-
dżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na 
rok 2018 nr XLIV/427/17 z dnia 28 grudnia 
2017 r.

Uchwała w  sprawie zmian w  wieloletniej 
prognozie fi nansowej Gminy Sędziszów Ma-
łopolski.

Uchwała w  sprawie uchwalenia I  zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w miejscowości Borek Wielki.

Uchwała w  sprawie wyrażenia zgody na 
wynajem na czas nieoznaczony w trybie bez-
przetargowym pomieszczenia znajdującego 
się w  budynku Domu Ludowego w  Czarnej 
Sędziszowskiej posadowionego na działce nr 

LIII Sesja Rady Miejskiej
5 września 2018 r. odbyła się LIII Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim, podczas której 
podjęto następujące uchwały:

ew. 2520 w Czarnej Sędziszowskiej.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wie-

loletniego programu profi laktyki zdrowotnej 
pod nazwą „Program profi laktycznych szcze-
pień przeciw grypie dla mieszkańców gminy 
Sędziszów Małopolski 60+” na lata 2018-2020. 

Uchwała w  sprawie zmiany w  statucie 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i  Rekre-
acji w Sędziszowie Małopolskim. 

Podjęcie uchwały w  sprawie utworzenia 
odrębnych obwodów głosowania w  Szpitalu 
Powiatowym i Zakładzie Pielęgnacyjno-Opie-
kuńczym w  Sędziszowie Młp. oraz w  Domu 
Pomocy Społecznej w Rudzie w celu przepro-
wadzenia głosowania w wyborach do organów 
samorządu terytorialnego. 

LIV Sesja Rady Miejskiej
1 października 2018 r. odbyła się LIV Sesja 

Rady Miejskiej w  Sędziszowie Małopolskim, 
podczas której Starosta Powiatu Ropczycko-
-Sędziszowskiego przedstawił informację na 
temat stanu służby zdrowia w mieście i gmi-
nie Sędziszów Małopolski, zaprezentowano 
także analizę możliwości remontu w aspekcie 
zasilania w  wodę i  utrzymania stawu rybne-
go „Skrzynczyna” w  miejscowości Sędziszów 
Młp. W trakcie sesji podjęto uchwały:

Uchwała w  sprawie zaciągnięcia zobo-
wiązania  w  zakresie inwestycji o  wartości 
przekraczającej kwoty ustalone w  budżecie 
Gminy na 2018 rok, na mocy której postana-
wia się zaciągnąć zobowiązanie ponad kwotę 
wydatków określoną w  budżecie Gminy na 
2018 rok do wysokości 260.000 zł z  prze-
znaczeniem na przebudowę i  modernizację 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w  Sę-
dziszowie Małopolskim, etap I – przebudowa 
pomieszczeń  na studio telewizyjne.

Uchwała w  sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie aneksu do porozumienia z Gminą 
Miastem Rzeszów, na mocy której wyraża 
się zgodę na zawarcie aneksu do porozumie-
nia Gminy Sędziszów Małopolski z  Gminą 
Miastem Rzeszów zawartego w dniu 28 marca 
2018 r. w  sprawie powierzenia realizacji za-
dań w  zakresie przyjmowania osób w  stanie 
nietrzeźwym dowiezionych z  terenu Gminy 
Sędziszów Młp. oraz sprawowania opieki nad 
tymi  osobami do czasu ich wytrzeźwienia 
przez Izbę Wytrzeźwień w Rzeszowie.

Uchwała w  sprawie zmiany uchwały bu-
dżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na 
rok 2018 nr XLIV/427/17  z dnia 28 grudnia 
2017 r.

Uchwała w sprawie zmiany w wieloletniej 
prognozie fi nansowej Gminy Sędziszów Ma-
łopolski.

Uchwała w  sprawie zmian w  Statucie 
Gminy Sędziszów Małopolski. 

Uchwała w  sprawie zmian w  Statucie 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Sędziszowie Małopolskim. 

Uchwała w  sprawie utworzenia ośrodka 
wsparcia Klub Senior+ w Sędziszowie Mało-
polskim. W związku z ogłoszeniem w bieżą-
cym roku, przez Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej konkursu ofert na realiza-
cję zadania z Programu Wieloletniego Senior+ 
na lata 2015-2020 został złożony wniosek ma-
jący na celu utworzenie w Gminie Sędziszów 
Małopolski Klubu Seniora, który ma być pla-
cówką wsparcia dziennego w  naszym środo-
wisku lokalnym. Działalność Klubu Senior+ 
polegać będzie na realizacji usług mających na 
celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia 
codziennego a także innych usług wspoma-
gających dla seniorów np. edukacyjnych, 
kulturalno-oświatowych, aktywności ru-
chowej, sportowej i  rekreacyjnej, terapii 
zajęciowej oraz aktywności społecznej. 
 Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego pod-
pisał umowę z  Wojewodą Podkarpackim 
w sprawie udzielenia wsparcia finansowego 
na „Utworzenie i wyposażenie placówki Se-
nior+”. Obecnie realizowana jest inwestycja 
remontowo-budowlana dotycząca adapta-
cji budynku na potrzeby Klubu Seniora.

Uchwała w  sprawie zmiany w  Statucie 
Miejskiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji 
w Sędziszowie Małopolskim. 

Uchwała w  sprawie przystąpienia do 
sporządzenia XIV zmiany Studium uwa-
runkowań i  kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Miasta i  Gminy Sę-
dziszów Małopolski.

Uchwała w  sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Nr 1/2018 
w  miejscowości Czarna Sędziszowska 
i Ruda.

Uchwała w  sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Nr 2/0218 
przy autostradzie A4 po stronie północ-
nej.

Uchwała w  sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Nr 3/0218 
w miejscowości Sędziszów Małopolski.

Uchwała w  sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Nr 4/0218 
w  miejscowości Sędziszów Małopolski 
przy ul. Wesołej.

Uchwała w  sprawie wymagań jakie po-
winien spełniać przedsiębiorca ubiegający 
się o  uzyskanie zezwolenia na prowadze-
nie działalności w  zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia 
schronisk dla bezdomnych zwierząt, a  tak-
że grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych 
i jej części. 

Uchwała w  sprawie zmian w  Gminnym 
Programie Profi laktyki i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2018 rok.



10 Biuletyn Sędziszowski nr 8-9 (247) 08-09.2018

1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 
XLIV?422/17 Rady Miejskiej w Sędzi-
szowie Małopolskim  z dnia 28 grud-
nia 2017 roku w  sprawie udzielenia 
pomocy fi nansowej dla Samorządu 
Województwa Podkarpackiego.

2. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy 
fi nansowej dla Samorządu Wojewódz-
twa Podkarpackiego, na mocy której 
postanawia się udzielić pomocy fi nan-
sowej z budżetu Gminy Sędziszów Ma-
łopolski w 2019 roku w formie dotacji 
celowej w  kwocie: 179  270,00 zł dla 
Samorządu Województwa Podkarpac-
kiego na realizację zadania inwestycyj-
nego pn.: „Budowa drogi wojewódz-
kiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez 
ul. Księżomost do DP 1334R.”

3. Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobo-
wiązania w zakresie inwestycji o war-
tości przekraczającej kwoty ustalone 
w budżecie Gminy na 2018 rok.

4. chwała w sprawie zmiany uchwały bu-
dżetowej Gminy Sędziszów Małopol-
ski na rok 2018 nr XLIV/427/17 z dnia 
28 grudnia 2017 r.

5. Uchwała w sprawie zmian w wielolet-
niej prognozie fi nansowej Gminy Sę-
dziszów Małopolski.

6. Uchwała w  sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie porozumienia międzyg-
minnego.

7. Uchwała w  sprawie zamiaru przenie-
sienia Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Władysława Węglowskiego w  Sędzi-
szowie Małopolskim przy ul. Rynek 9 
do Sędziszowa Małopolskiego ul. ks. 
Stanisława Maciąga 3.

8. Uchwała w sprawie wprowadzenia Re-
gulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków: za wysługę 
lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za 
warunki pracy oraz szczegółowe wa-
runki obliczania i  wypłacania wyna-
grodzenia za godziny ponadwymia-
rowe i  godziny doraźnych zastępstw 
nauczycielom szkół i placówek oświa-
towych prowadzonych przez Gminę 
Sędziszów Małopolski.

9. Uchwała w sprawie wprowadzenia Re-
gulaminu określającego tryb i kryteria 
przyznawania nagród dla nauczycie-
li szkół i  placówek oświatowych, dla 
których organem prowadzącym jest 
Gmina Sędziszów Małopolski, ze spe-
cjalnego funduszu nagród za ich osią-
gnięcia dydaktyczno-wychowawcze 
i opiekuńcze oraz realizację zadań sta-
tutowych szkoły.

10. Uchwała w  sprawie wykonywania 
obywatelskiej inicjatywy uchwałodaw-
czej. 

11. Uchwała w  sprawie nadania nazwy 
ulicy, na mocy której ulicom usytuowa-
nym  na obszarze sołectwa Kawęczyn 
Sędziszowski, nadaje się następujące 
nazwy: „Kolbuszowska”, „Bieszczadz-
ka”, „Karpacka, „Legionów Polskich”, 
„Tatrzańska”, „Warszawska”, „Roztocze”, 
„Jeżynowa”, „Podlesie”, „Kawęczyn”, 
„Sudecka”, „Beskidzka”, „Złota”.

12. Uchwała w  sprawie nadania nazwy 
ulicy, na mocy której ulicom usytuowa-
nym na terenie sołectwa Wolica Ługo-
wa nadaje się następujące nazwy ulic: 
„Legionów Polskich”, „Kolbuszowska”,  
„Miodowa”, „Strzelców”, „Ziołowa”, 
„Strażacka”, „Liliowa”, „Krzewowa”, 
„Migdałowa”, „Waniliowa”, „Laurowa”, 
„Pod Dębem”, „Bakaliowa”, „Tymian-
kowa”, „Bazyliowa”, „Kawowa”, „Jeży-
nowa”, „Podlesie”, „Wolicka”.

13. Uchwała w  sprawie nadania nazwy 
ulicy usytuowanej na działce ewiden-

cyjnej nr 965, na terenie sołectwa Wo-
lica Ługowa będącej w posiadaniu sa-
moistnym osób prywatnych nadaje się 
nazwę: „Imbirowa”.

14. Uchwała w  sprawie nadania nazwy 
ulicy, na mocy której ulicom usytu-
owanym na terenie sołectwa Wolica 
Piaskowa nadaje się następujące na-
zwy ulic: „Piaskowa”, „Jaśminowa”, 
„Wschodnia”, „Wolicka”, „Niepod-
ległości”, „Orzechowa”, „Aroniowa”, 
„Szafranowa”, „Legionów Polskich”, 
„Miętowa”, „Jeżynowa”, „Jagodo-
wa”, „Brzoskwiniowa”, „Północna”, 
„Brzozowa”, „Malinowa”, „Wiśniowa”, 
„Wiejska”, „Potokowa”, „Źródlana”, 
„Podlesie, „Chabrowa”, „Magnoliowa”, 
„Wrzosowa”, „Irysowa”. 

15. Uchwała w  sprawie nadania nazwy 
ulicy, na mocy której ulicom usytu-
owanym na terenie sołectwa Borek 
Wielki nadaje się następujące nazwy 
ulic: „Borkowska”, „Szkolna”, „Leśna”, 
„  Pe r ł ow a”,  „Dworska”, „Rolnicza”, „Za-
chodnia”, „Zielna”, „Zarzecze”, „Króla 
Kazimierza Jagiellończyka”, „Grafi to-
wa”, „Błękitna”, „Grobla”, „Jastrzębia”, „ 
Słowicza”, „Jaskółcza”, „Skowronkowa”, 
„Wschodnia”, „Narcyzowa”, „Słoneczni-
kowa”, „Żurawia”, „Gołębia”, „Krucza”, 
„Wiejska”, „Poręby”, „Jodłowa”, „Gajowa”, 
„Cisowa”, „Sosnowa”, „Świerkowa”, „La-
wendowa”, „Rumiankowa”. 

16. Uchwała w  sprawie nadania nazwy 
ulicy, na mocy której ulicy usytuowa-
nym na terenie sołectwa Borek Wielki 
nadaje się nazwę „Tomasza Dyły”:

LV Sesja Rady Miejskiej
18 października odbyła się LV Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim, podczas której 
podjęto uchwały:
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W dniu 28 września 2018 r., Pani 
Maria Żądło obchodziła Jubi-

leusz swoich 100 urodzin, stąd dzień 
później, 29 września 2018 r., dostojną 
Jubilatkę odwiedził Burmistrz Sędzi-
szowa Małopolskiego - Pan Bogusław 
Kmieć wraz z Kierownikiem USC - Pa-
nią Agnieszką Saj, przekazując na ręce 
Jubilatki kwiaty oraz wręczając okolicz-
nościowy list gratulacyjny. Nie zabrakło 
również tortu i  życzeń składanych Sza-
nownej Jubilatce przez Burmistrza oraz 
uczestniczącą w  uroczystości licznie 
zgromadzoną rodzinę.

Pani Maria Żądło z  domu Rokosz, to 
aktualnie najstarsza mieszkanka gmi-
ny Sędziszów Młp., urodziła się 28 
września 1918 r. w  Zdżarach jako cór-
ka Apolonii i  Szymona Rokosz,  po-

100 lat pani Marii Żadło
chodzi z  wielodzietnej rodziny (miała 
5 braci i  3 siostry). Chrzest, bierzmo-
wanie i  sakrament małżeństwa przy-
jęła w  Kościele Parafi alnym p.w. Św. 
Michała Archanioła w  Witkowicach. 
Jako dziecko, uczęszczała do czteroletniej 
w ówczesnych czasach Szkoły Podstawo-
wej w  Kamionce, codziennie chodząc 
piechotą około 5 kilometrów w  jedna 
stronę. Później uczyła się krawiectwa 
i  kucharstwa. Pani Maria opowiadała, 
że jako 16 – letnia dziewczyna, praco-
wała w Dworze Lubienieckich w Witko-
wicach, dzięki czemu za zarobione pie-
niądze uszyła sobie pierwszą sukienkę. 
11 czerwca 1939 r. wyszła za mąż za 
wdowca Mariana Żądło, który miał 
troje dzieci, jego żona zmarła podczas 
porodu. Mąż Pani Marii był gajowym 
i  posiadał gospodarstwo rolne, wspól-

nie zamieszkali w  miejscowości Ruda.
Po tym, jak 1 września 1939 r. wybuchła 
II wojna światowa, mąż Pani Marii został 
powołany do wojska a ona pozostała na 
gospodarstwie i opiekowała się dziećmi. 
Mąż Pani Marii po 3 miesiącach wojny 
dostał się do niewoli niemieckiej i  wraz 
z  innymi żołnierzami został załadowany 
do pociągu, który wiózł ich na zachód 
Polski. Udało mu się jednak uciec z pocią-
gu, dzięki temu przeżył i wrócił do domu.
W  czasie okupacji niemieckiej Pani Ma-
ria wraz z  rodziną wysiedlona została 
do Czarnej Sędziszowskiej, ponieważ na 
terenie Rudy powstał poligon dla miesz-
czącej się w  Bliźnie wyrzutni rakiet V1 
i V2.  W domu u Pani Marii, w 1942 r. za-
mieszkiwało rodzeństwo tj. 16 letni chło-
piec i jego starsza siostra, którzy ukrywali 
się przed Niemcami, trwało to końca wojny.
Po wojnie wraz z  mężem ponownie za-
mieszkała w Rudzie i przez następne lata 
zajmowała się wychowywaniem dzieci 
(2 synów i  córki), wspólnie prowadząc 
gospodarstwo rolne, zajmowała się tak-
że szyciem i  przeszywaniem ubrań, była 
również kucharką na wielu weselach. 
Wdową została w  dniu 21 października 
1975 r. Po śmierci męża, Pani Maria jesz-
cze przez wiele lat zajmowała się uprawą 
ziemi, prowadzeniem domu i opiekowała 
się wnukami.

Wraz z mężem wychowała 6 dzieci, do-
czekała się 18 wnuków, 30 prawnuków 
i 14 pra prawnuków.

  Urząd Stanu Cywilnego w  Sędziszowie 
Młp., dziękuje Pani Elżbiecie Rudnej za 
przekazanie informacji o życiu Jubilatki 
oraz za udostępnienie zdjęć.

W fundamentach, na których 
stanie pomnik budowany z oka-
zji 100 Rocznicy Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości, 178 
września br. wmurowano Kapsu-
łę Czasu. Włożono do niej oka-
zjonalny list z nazwiskami władz 
państwa, naszej gminy oraz po-
wiatu, radnymi miejskimi oraz 
proboszczami sędziszowskich 
parafi i i klasztoru, aktualną ga-
zetę, pieniądze, program obcho-
dów rocznicy niepodległości, 
herb Sędziszowa Małopolskiego 
i pendrive z fi lmem promocyj-
nym miasta.

Wmurowano kapsułę czasu
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Zuzia Januś z Borku Wielkiego jest set-
nym dzieckiem urodzonym w 2018 

roku w naszej gminie. 10 września br. 
rodzinę odwiedził burmistrz Bogusław 
Kmieć, który podarował małej miesz-
kańce gminy wyprawkę oraz pamiątko-
wy dyplom. Wizyta była nawiązaniem 
do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę 
Niepodległości.

Zuzia setnym 
dzieckiem

Lekcja biblioteczna
W ramach obchodów 100-lecia odzyska-

nia Niepodległości przez Polskę Bi-
blioteka Publiczna w Sędziszowie Małopol-
skim oraz TV Sedziszów przygotowały dla 
uczniów szkół podstawowych lekcję biblio-
teczną. W dniu 19 września na Sali widowi-
skowej w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Sędziszowie Małopolskim uczniowie 
oraz zaproszeni goście wzięli udział w  po-
kazie prezentacji pt. „Burmistrzowie Sędzi-
szowa w  czasie zaborów i  niepodległości”. 
W  tym dniu gościliśmy uczniów, nauczy-
cieli, dyrektorów szkół podstawowych w Sę-
dziszowie Małopolskim, bibliotekarzy oraz 
burmistrzów obecnej i ubiegłych kadencji. 

W  wydarzeniu udział wzięło ponad 400 
uczniów oraz nauczyciele ze Szkoły Podsta-
wowej nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 2. Prezen-
tacja została opracowana m.in. na podstawie 
literatury regionalnej dostępnej w bibliotece. 
Zawiera wiele faktów historycznych, które na 
przestrzeni ćwierć wieku wpływały na dzie-

je Sędziszowa Młp., Polski i  Europy. Celem 
lekcji było ukazanie pewnej chronologii hi-
storycznej, zapoznanie młodzieży z  historią 
i dziejami naszego miasta – Sędziszowa.

Do współpracy w  realizację prezentacji 
zaprosiliśmy TV Sedziszów, która nagra-
ła dźwięk, narrację; muzyków i  wokalistów 
z Kapeli Podwórkowej Paka Sędzisza , którzy 
nagrali i  udostępnili pod prezentację utwór 
„Gród Sędzisza” oraz Kino Jedność, które 
przygotowało wysokiej jakości pokaz.
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Biblioteka Publiczna otrzymała dofi nansowanie za-
dania zakupu nowości wydawniczych w  ramach 

Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawni-
czych do bibliotek publicznych w roku 2018. Operato-
rem Priorytetu jest Biblioteka Narodowa, a  pozyskane 
dofi nansowanie pochodzi ze środków fi nansowych Mi-
nistra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pochodzą-
cych z  budżetu państwa.  Otrzymana kwota dofi nanso-
wania tj. 8600,00 zł. pozwoliła naszej bibliotece zakupić 
417 nowych egzemplarzy książek. Planując zakup nowości 
zostały uwzględnione potrzeby czytelników dziecięcych, 
młodzieżowych oraz dorosłych. Realizowany był również 
zakup kontynuacji książkowych.

Zrealizowano ze środków fi nansowych Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Wśród zakupionych książek znajdą Państwo książki z  literatury pięknej, popularno-
naukowej, regionalnej oraz lektury szkolne. Zakupione zbiory będą promowane poprzez 
zamieszczenie informacji o zakupie oraz artykułów o wybranych książkach na stronie 
internetowej Biblioteki Publicznej.

Nowości książkowe 
w gminnych bibliotekach

Spotkanie z uczniami kl. II a  i kl. II b 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Sędziszo-

wie Małopolskim było jednym z działań 
realizowanych w ramach projektu „Hie-
rodulki i  inne bajdulki”. Realizatorem 
projektu jest Stowarzyszenie Rozwoju 
Regionalnego „Nasza Kamionka” z  sie-
dzibą w  budynku Szkoły Podstawowej 
w  Kamionce, a  autorem projektu „Hie-
rodulki i  inne bajdulki” oraz koordyna-
torem działań jest Barbara Głód, członek 
SRR „Nasza Kamionka”, nauczyciel i pe-
dagog szkolny pracujący w  szkole Pod-
stawowej w Kamionce.
Projekt był jednym ze 100 zwycięskich 
wniosków w  konkursie pt. „Tu miesz-

Spotkanie z autorką „Hierodulków 
i innych bajdulek”

kam, tu zmieniam” ogłoszonym przez 
Fundację Banku Zachodniego WBK 
(obecnie Fundacja Santander) nagrodzo-
ny został grantem w wysokości 6 tys. zł.
W ramach działań ogłoszono konkurs na 
ilustracje do utworów dla dzieci autorki 
Pani Aleksandry Bal, zamieszczonych 
w zbiorze pt. „Hierodulki i inne bajdulki”. 
Wydano drukiem 500 egz. książek autorki 
z ilustracjami laureatów konkursu. 
Autorka spotkała się już z uczniami Szkół 
Podstawowych w Boreczku, Borku Wiel-
kim i  Czarnej Sędziszowskiej, a  w  dniu 
21 września w  Bibliotece Publicznej 
w Sędziszowie Małopolskim z uczniami 
klas II Szkoły Podstawowej nr 3 w Sędzi-

szowie Małopolskim. W naszej bibliotece 
gościliśmy również Panią Leokadię Wo-
lak członkinię Stowarzyszenia Rozwoju 
Regionalnego „Nasza Kamionka”, która 
opowiedziała nam o  projekcie „Hiero-
dulki i inne bajdulki”.
Uczniowie na pamiątkę spotkania otrzy-
mali książeczki z  pamiątkową dedyka-
cją od autorki. W  naszej bibliotece już 
niebawem będzie można wypożyczyć 
wspomnianą książeczkę. Spotkanie zo-
stało połączone z wystawą pokonkurso-
wą prac dzieci kl. I – IV biorących udział 
w  konkursie  z  gminy Ostrów. Wystawę 
można obejrzeć w Bibliotece Publicznej 
do 7 listopada 2018r.
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5 października br. w Czarnej Sędziszowskiej odbyło się spotkanie z przedstawicielami wszystkich jednostek OSP w Gmi-
nie Sędziszów Małopolski. Przy tej okazji podsumowano wydatki w latach 2015-2018 na utrzymanie i funkcjonowanie 

straży. Burmistrz Bogusław Kmieć i komendant ropczyckiej PSP Jacek Róg przedstawili prezentację o wydatkach z budżetu 
gminy oraz pozyskanych dotacji. W sumie w ciągu tych 4 lat na działalność OSP przeznaczono ponad 3 mln zł, z czego po-
nad 720 tys. zł były to dofi nansowania z różnych źródeł. O możliwościach kolejnych dofi nansowań mówił poseł Zbigniew 
Chmielowiec, który był gościem spotkania. Strażakom przekazano także mundury z atestami, a jednostce z Czarnej Sędzi-
szowskiej zestaw hydrauliczny.

12 października w sędziszowskim domu kultury odbyła się uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela. Jak co roku była to 
okazja do podziękowań i wręczenia nagród burmistrza wyróżniającym się pracownikom oświaty.

Podsumowano działalność OSP

Gminne obchody Święta Edukacji Narodowej
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W  piątek 12 października 2018 
podczas wojewódzkiej uroczy-

stości z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej, pięć najlepszych placówek oświa-
towych nagrodzono statuetką „Złotego 
Pryma”. Wśród wyróżnionych znalazło 
się Publiczne Przedszkole nr 1w Sędzi-
szowie Małopolskim z  Oddziałem Za-
miejscowym w Wolicy Ługowej. 

Inicjatorem i  zarazem organizatorem 
konkursu jest Podkarpacki Kurator 
Oświaty. Oceny wniosków dokonuje spe-
cjalnie powołana Komisja. Tegoroczna 
gala odbyła się w sali Kolumnowej Pod-
karpackiego Urzędu Wojewódzkiego, 
podczas której statuetkę z rąk pani kura-
tor - Małgorzaty Rauch, odebrała dyrek-
tor przedszkola - pani Krystyna Surman.

Nagroda ta przyznawana jest placówce, 
która zrealizowała udokumentowane 
działania  w  czasie ostatnich trzech lat 
szkolnych. Pod lupę brane są zatem: pro-
gramy i projekty rekomendowane przez 
MEN, Kuratora Oświaty, innowacje edu-
kacyjne, wolontariat, edukacja i  kultura 
o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim 
lub międzynarodowym, nieszablonowe 
inicjatywy na rzecz aktywizacji środo-
wiska lokalnego lub współpracy z  nim, 
działania profi laktyczne wszelkiego typu 
uzależnień, działania dotyczące współ-
pracy szkoły z  jednostkami systemu 
ochrony zdrowia, policją, organizacja-
mi i  stowarzyszeniami oraz rodzicami 

 „Złoty Prym” dla Jedynki

w zakresie zapobiegania, usuwania prze-
jawów patologii społecznej i  niedosto-
sowania społecznego dzieci i młodzieży, 
inicjatywy dotyczące udziału rodziców 
w  życiu szkoły, priorytetów polityki 
oświatowej MEN o  działania na rzecz 
podniesienia jakości edukacji matema-
tycznej, przyrodniczej i informatycznej.

Sędziszowska „Jedynka” stanęła przed 
nie lada zadaniem. Działania podjęte na 
przestrzeni ostatnich trzech lat wpisa-
ły się w  powyższe wymagania idealnie. 
Na szczególną uwagę zasługują zdobyte 
przez przedszkole międzynarodowe cer-
tyfi katy związane z ochroną środowiska, 

ekologią i  wolontariatem. Ponadto pla-
cówka zrealizowała dwie innowacje pro-
gramowe dotyczące edukacji zdrowotnej 
i  patriotycznej. Oprócz szeregu działań 
mieszczących się w  ramach kształtowa-
nia w  dzieciach tożsamości narodowej, 
na uwagę zasługuje złożenie przez sę-
dziszowskie Przedszkole nr 1 wniosku 
do IPN-u  o  upamiętnienie postaci kpt. 
Franciszka Macha – lokalnego bohatera 
narodowego. Działania te zakończyły się 
wmurowaniem i  poświęceniem tablicy 
pamiątkowej na budynku przedszkola. 
Komisja doceniła także działania podjęte 
w zakresie edukacji matematycznej i in-
formatycznej, a  także stale pozyskiwane 
przez przedszkole środki pozabudżetowe 
przeznaczane na rzecz wychowanków.

Powyższa nagroda wspaniale wpisuje się 
w  obchodzony 14 października Dzień 
Edukacji Narodowej. Jest potwierdze-
niem, iż realizowane działania nie po-
zostają bez echa, a  podejmowane ini-
cjatywy poszerzają horyzonty tych, dla 
których są przeznaczone.  

Do wspólnego sukcesu przyczyniła 
się wzorowa współpraca społeczności 
przedszkolnej z  organem prowadzącym 
przedszkole, rodzicami i  środowiskiem 
lokalnym. 

Pani dyrektor składa szczególne podzię-
kowania pani kurator – Małgorzacie 
Rauch – organizatorowi konkursu, Bur-
mistrzowi Sędziszowa Małopolskiego – 
Bogusławowi Kmieciowi – za rekomen-
dację wniosku, wszystkim pracownikom 
przedszkola, rodzicom, dzieciom oraz 
partnerom i benefi cjentom zaangażowa-
nym w zrealizowane działania.
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Po raz piąty w Czarnej Sędziszowskiej zorganizowano uroczystość z okazji Dnia Seniora. Podczas spotkania 13 października 
2018 r. uczniowie miejscowej szkoły podstawowej zaprezentowali patriotyczny program artystyczny. Wręczono również naj-

starszym mieszkańcom sołectwa okolicznościowe statuetki. 

Święto seniorów

1 października w Sędziszowie Małopolskim, równo z rokiem akademickim rozpoczął działalność Sędziszowski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku. Inauguracyjny wykład „Mieszkańcy Galicji wobec odzyskania niepodległości” wygłosił w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kul-

tury dr Arkadiusz Więch. Licznie zgromadzonym słuchaczom podczas pierwszego spotkania towarzyszyli przedstawiciele władzy lokal-
nej oraz przedstawiciel fundacji Pro Europae Bono z Dębicy - Agnieszka Kudroń. Słuchaczem Sędziszowskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku może zostać osoba, która ukończyła 50 lat i jest mieszkańcem miasta lub gminy Sędziszów Małopolski. Spotkania będą odbywać 
się w sali teatralnej, w Szkole Podstawowej Nr 2. Uniwersytet powstał z inicjatywy sędziszowskiej Rady Seniorów.

 Uniwersytet Trzeciego Wieku już działa

100. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz jubileusz 
stulecia istnienia polskiej polityki społecznej stały się motywem 

zorganizowania przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej 
cyklu wydarzeń, mających na celu ukazanie roli i rangi polityki społecznej, 
jako dziedziny aktywności państwa i  jego instytucji. Między innymi była 
to konferencja pn. „Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość”, która odbyła się 
25 września w Rzeszowie. Wzięła w niej udział m.in. Podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Elżbieta Bojanowska. 
Przy okazji wizyty na Podkarpaciu, 26 września odwiedziła również powiat 
Ropczycko-Sędziszowski. W planie wizyty znalazł się Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Wiercanach, Mieszkanie Treningowe w Sędziszowie Ma-
łopolskim, Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Rudzie, Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w  Ropczycach oraz Dom Pomocy Spo-
łecznej w Lubzinie.

 Wiceminister Bojanowska z wizytą 
w Sędziszowie Małopolskim
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I MIEJSCE - SP3
II MIEJSCE - Zagorzyce Górne
 
III MIEJSCE  - SP2
 
IV MIEJSCE - Zagorzyce Dolne 

Natomiast 29 września 2018 r. odbył się 
fi nał  dla szkół podstawowych w kategorii 
chłopców szkół podstawowych. 
W I grupie zmierzyły się 4 zespoły:
 
SP Szkodna 
SP Klęczany
SP Zagorzyce Dolne
SP Wolica Piaskowa
 
Wyniki przedstawiają się następująco:
 
SP Szkodna 1:2 SP Wolica Piaskowa
SP Klęczany 2:3 SP Zagorzyce Dolne

Finały turnieju Orlika
22 września 2018 r. odbyła się kolejna edycja Turniej Piłki Nożnej „MOJE BOISKO ORLIK” o Puchar Burmistrza Sędziszo-
wa Małopolskiego dla szkół podstawowych w kategorii dziewczęta. 

SP Wolica Piaskowa 1:0 SP Zagorzyce 
Dolne
SP Szkodna 4:1 SP Klęczany
SP Klęczany 1:1 SP Wolica Piaskowa
 
 
W II grupie zmierzyły się następujące 
zespoły:
 
SP Czarna Sędziszowska
SP 2 Sędziszów Małopolski
SP Krzywa
SP Boreczek
 
Wyniki:
 
SP Czarna 1:0 SP Boreczek
SP 2 4:0 SP Krzywa
SP Boreczek 0:2 SP Krzywa
SP Czarna 0:3 SP 2
SP 2 2:0 SP Boreczek
SP Krzywa 7:4 SP Czarna 

 
I Miejsce SP 2 Sędziszów 
II Miejsce  SP Krzywa
III Miejsce  SP Czarna
IV Miejsce  SP Boreczek
 
GRUPA DLA 3 ZESPOŁÓW
 
SP 3 Sędziszów Małopolski
SP 2 Sędziszów Małopolski
SP Wolica Piaskowa
 
Wyniki:
 SP 2 Sędziszów Małopolski 3:2 SP Woli-
ca Piaskowa
SP 3 Sędziszów Małopolski 0:6 SP 2 Sę-
dziszów Małopolski
SP Wolica Piaskowa 0:7 SP 3 Sędziszów 
Małopolski
 
I Miejsce SP 2
II Miejsce SP3
III Miejsce SP Wolica Piaskowa
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Według ludowej meteorologii jesień 
zaczynała się 6 września. Istniało 

przeświadczenie, iż typ pogody z pierw-
szych dni tego miesiąca utrzyma się przez 
kolejne 4 tygodnie, o czym mówią przy-
słowia: „Kiedy ciepłem wita wrzesień, 
nadchodzi pogodna jesień”, „Gdy wrze-
sień dobrą pogodą zaczyna, taka pogoda 
przez miesiąc się utrzyma”. Na przełomie 
sierpnia i  września w  naszych lasach 
zakwitają cenione przez pszczelarzy 
wrzosy. Rychłego nadejścia zimy należy 
się spodziewać, jeśli liliowe kwiatki po-
jawiają się na górnych partiach łodyżek, 
co potwierdza ludowe przysłowie: „Gdy 
wrzos z góry kwitnie, zima szybko przy-
tnie”. Silniejsze mrozy na początku zimy 
pojawią się wtedy, gdy zauważymy obfi -
tość szyszek na wierzchołkach świerków. 
Podobnie się stanie, jeżeli wcześnie brzo-
zy zaczną tracić swoje liście: „Kiedy słabo 
trzyma się liść na brzozie, pomyśl o pręd-
kim mrozie”. Według ludowych wierzeń 
Pan Bóg stworzył te urokliwe drzewa, aby 
przyozdobić świat. Buki i  klony również 
mogą prognozować zimową aurę. Mrozy 
będą srogie, jeśli pod tymi drzewami po-
jawią się grube dywany opadłych liści. Aż 
chciałoby się zapytać, skąd one wiedzą, 
jaka będzie zima, kiedy wokół panoszy się 
ciepła, złota jesień. 

Istota rozumna, jaką jest człowiek, po-
trafi  wnioskować w oparciu o wieloletnie 
spostrzeżenia – własne i swoich poprzed-
ników. Jedno z przysłów powiada: „Gdy 
drzewa długo zachowują liście, późnych 
mrozów znak to oczywiście”. Surową 
zimę poprzedza też mnogość owoców na 
dziko rosnących drzewach i  krzewach, 
zwłaszcza na dębach: „Gdy dużo żołę-
dzi na dębie, mroźna zima będzie”. Świat 
zwierząt również dostarczał niemało 
wiadomości na tak absorbujący temat. 
Dowodem są zachowane porzekadła 
i  przysłowia: „We wrześniu tłuste ptaki, 
mróz w zimie nie lada jaki”, „Gdy pszczo-
ły w ulu mocno kitują, to srogą zimę nam 
zwiastują”. Łagodnej aury do Bożego Na-
rodzenia możemy się spodziewać, gdy 
przelotne ptaki nie rozpoczęły swoich 
wędrówek przed św. Michałem ( 29 IX ). 
Za niezawodny prognostyk uchodziły też 

odloty bocianów, dzikich gęsi i  żurawi. 
Zwykle wcześniej opuszczały one tutej-
sze okolice ,gdy niebawem nadejść miało 
zimowe ochłodzenie. Wysokie przeloty 
żurawi przepowiadały dodatkowo nie-
przyjemną, późną jesień. Ogrodnicy 
wróżyli wczesne mrozy, gdy w głębokich 
korytarzach prędko chroniły się dżdżow-
nice i krety, zaś myszy lawinowo szukały 
kryjówek w  domach i  budynkach go-
spodarskich. Warto obserwować wygląd 
i zachowanie się wiewiórek. Przed mroź-
ną zimą mają one wyjątkowo puszyste 
futerka i gromadzą duże ilości orzechów, 
nasion oraz innych przysmaków. Przed 
nagłym spadkiem temperatury wronie 
ptactwo chętnie gromadzi się wokół ludz-
kich siedzib. Pewne reguły zachowania się 
zwierząt przetrwały przez wieki w formie 
ustnych przekazów. Mieszkańcom wsi go-
spodarska chudoba również przepowiada-
ła zimową pogodę. Gdy miała być nieko-
rzystna, zwierzętom dopisywał wyborny 
apetyt, a ich szata stawała się gęsta i obfi ta. 
Zwykle przed surowymi zimami trudno je 
było zapędzić do zagród. Baczni obserwa-
torzy przyrody na ogół bez trudu potrafi li 
stawiać prognozy krótko – i   długotermi-
nowe. Wielowiekowe doświadczenia do-
wiodły , że pewne zjawiska pojawiają się 
cyklicznie i są powtarzalne np. co siedem 
lat. Zgodnie z obserwacjami wietrzną zimę 
poprzedzała zazwyczaj jesień z  niewielką 
ilością opadów. Dawne przysłowie infor-

muje, że: „Kiedy jesień zamglona, to zima 
zaśnieżona”. Z  kolei miesiąc „październy” 
z małą ilością słońca i ciepła wróżył zimę 
dosyć łagodną. W naszym klimacie często 
na początku października pojawia się słoń-
ce i efekt babiego lata. W powietrzu snują 
się nitki pajęczyn , które dawniej polski lud 
nazywał przędzą Matki Bożej. W jego wy-
obrażeniach Pani Niebios unosiła się nad 
ziemią, trzymając w ręce rozwianą kądziel. 
W  ten sposób przypominała niewiastom,  
iż czas rozpocząć przędzenie. Jeżeli babie 
lato się spóźniało bądź wcale się nie po-
jawiło, wówczas  należało się spodziewać 
zimy niemiłej i kapryśnej. Gęste pajęczyny 
miały natomiast przepowiadać silne mrozy 
i głębokie śniegi. 

Za dobry okres wróżebny uchodziły koń-
cowe dni października. Ciepła i bezdesz-
czowa pogoda zapowiadała zwykle bez-
śnieżny, suchy początek zimy, ale: „Kiedy 
październik chłodny, styczeń będzie 
łagodny”. Pojawiające się w  tych dniach 
kwiaty mniszka sprowadzały obawę, że 
nadchodząca zima będzie długa i uciąż-
liwa. Nasi poprzednicy, zżyci ze światem 
przyrody, potrafi li ukorzyć się przed 
jej potęgą. Wierzenia , przepowiednie 
i przysłowia traktowali z powagą. Wszel-
kie uchybienia i nonszalancja mogły do-
prowadzić do nieszczęść  zagrażających 
ludziom oraz ich chudobie.
Tekst i ilustracje: Maria Wilczok 

Nasze Klimaty, Ludowe prognozy na zimę
Dla naszych przodków przyroda była niczym otwarta księga. Stanowiła źródło informacji i zaleceń na przyszłość. Losem 
ludzi kierowały przede wszystkim rytmy i prawa natury, a następujące po sobie pory roku wpływały na zachowanie oraz na 
rodzaj wykonywanych prac gospodarskich. Stawianie prognoz pogody miało pomóc w odpowiednim przygotowaniu się do 
nieprzyjaznej pory roku – zimy. Ludzie czekali na jej nadejście z większymi obawami niż my obecnie. Poczynione obserwa-
cje i wysnute wnioski pozwalały w znacznej mierze zabezpieczyć się przed bezlitosnymi chłodami. 
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Narodowe Czytanie 
„Przedwiośnia”

Po raz trzeci sędziszowskim Rynku odbyło się Narodowe Czytanie. 20 osób czytało pierwsze rozdziały „Przed-
wiośnia” Stefana Żeromskiego. Organizatorami akcji w naszym mieście były: sędziszowska fi lia Wojewódzkiej 
Biblioteki Pedagogicznej, Liceum Ogólnokształcące w Sędziszowie Młp., Biblioteka Publiczna w Sędziszowie 

Młp. oraz Urząd Miejski w Sędziszowie Młp.
Narodowe Czytanie rozpoczął burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć, który przywitał wszystkich 
czytających oraz tych, którzy przyszli w sobotnie przedpołudnie na Rynek, by posłuchać interpretacji „Przedwio-
śnia”. Burmistrz odczytał fragment 14 rozdziału „Studia medyczne. Rozmowy z Gajowcem”. Następnie uczniowie 

z sędziszowskiego liceum zaprezentowali artystyczny program niepodległościowy, przygotowany przez panią 
Elżbietę Skotniczy. Po części artystycznej kolejne osoby czytały pierwsze trzy rozdziały powieści.


