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Wielki sukces III Dino Top Festival
I Sędziszowie Senioralia

Nowy samochód w OSP Krzywa



Dwa dni - 31 maja i 1 czerwca 2019 r. – w Sędziszowie Małopolskim królo-
wała muzyka. A wszystko w ramach III edycji Dino Top Festival. W piątek 

gwiazdą była Roksana Węgiel, w sobotę sceną zawładnął Jacek Kawalec jako Joe 
Cocker, a na koniec Maryla Rodowicz – królowa polskiej sceny. 

 W tym roku festiwal po raz pierwszy odbywał się na małym rynku – nowym 
placu targowym. W pierwszy dzień na scenie zaprezentowało się 10 uczestniczek 
konkursu na interpretację piosenek Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego. Jury, któ-
remu przewodniczyła Elżbieta Lewicka - dziennikarz muzyczny naszej rozgłośni, 
drugą nagrodę przyznało Sylwii Pisarczyk, trzecią Michalinie Grzybowskiej a wy-
różnienie młodziutkiej Aleksandrze Szumierz. Konkurs wygrała Oliwia Skóra. 
Wręczenie nagród odbyło się podczas drugiego dnia festiwalu. Natomiast zwień-
czeniem piątkowych wydarzeń był koncert Roksany Węgiel – niespodzianka z oka-
zji Dnia Dziecka.
 Drugi dzień festiwalu rozpoczął się rozstrzygnięciem konkursu i wręczeniem 
nagród. Za pierwsze miejsce zwyciężczyni otrzymała 20 godzin w studiu nagra-
niowym Radia Rzeszów, druga nagroda to 2000 zł, trzecia 1500 zł. W tym roku 
przyznano również wyróżnienie w wysokości 500 zł. Kolejnym punktem programu 
był program patriotyczny w wykonaniu Oliwii Skóry oraz koncert Jacka Kawalca, 
który wykonywał piosenki Joe Cockera. Gwiazdą wieczoru była Maryla Rodowicz, 
którą oglądało kilka tysięcy widzów zgromadzonych przed sceną na małym rynku.
 Na koniec ogloszono wyniki konkursu na hasło promujące festiwal. Nagroda-
mi był skuter ufundowany przez Extrans, telewizor od Sklepu Żelazny, hulajnoga 
elektryczna od firmy Santex oraz samochód na weekend od Forda.

Dino Top Festival 



Biuletyn Sęsziszowski nr 5 (253) czerwiec 2019 3



Biuletyn Sęsziszowski nr 5 (253) czerwiec 20194

28 maja br. Sędziszów Małopolski należał do seniorów. Po raz pierw-
szy w naszym mieście odbyło się ich święto - Senioralia. Burmistrz 
Bogusław Kmieć, przed ratuszem, symbolicznie przekazał im klucz 
do bram Sędziszowa Małopolskiego, a następnie wspólnie wszyscy 
przeszli do domu kultury, gdzie były śpiewy, występy, pokaz mody 
i zabawa. 

I sędziszowskie Senioralia
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Koło Gospodyń Wiejskich z Klęczan wy-
grało Bitwę Regionów na Podkarpaciu 

i jedzie do Poznania na finał! Wojewódzki 
etap konkursu „Bitwa regionów” odbył się 
9 czerwca w Górnie, zwycięskie koło ze swo-
ją „Kaczką po klęczańsku” będzie reprezen-
tować we wrześniu Podkarpacie w wielkim 
finale. W drugim etapie prezentowało się 
także drugie koło z naszej gminy – „Moja 
Wolica Ługowa”, które przygotowało pieczo-
ną gęś z borowikami w puszystej pierzynce. 
Organizatorem wydarzenia jest Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a patronat 
nad konkursem objął Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. 14 czerwca br. do sędziszow-
skiego ratusza zaprosił panie z koła bur-
mistrz Bogusław Kmieć. Podczas spotka-
nia gratulował sukcesu, życzył powodzenia 
w  ogólnopolskim finale i dziękował za tak 
skuteczną promocję naszej gminy. 

Kaczka po klęczańsku na medal!
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Władze miasta podziękowały sołtysom i prze-
wodniczącym zarządów osiedli za współpracę 

w mijającej kadencji. 12 czerwca, w trakcie uroczy-
stości zorganizowanej w Domu Ludowym w Cierpi-
szu, burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław 
Kmieć, wspólnie z prezydium Rady Miejskiej, sekre-
tarzem i skarbnikiem gminy Sędziszów Młp., wręczył 
każdemu pisemne podziękowanie, a dwóm osobom 
dodatkowo grawertony za długoletnią pracę na stano-
wisku sołtysa. Otrzymali je Pan Franciszek Bochnak, 
który nieprzerwanie od 45 lat jest sołtysem Zagorzyc 
i Pan Mieczysław Świder, którego od 30 lat mieszkań-
cy Cierpisza wybierają na swojego reprezentanta. Na 
koniec życzono wszystkim ubiegającym się o reelekcję 
powodzenia w nadchodzących wyborach, w najbliższą 
niedzielę 16 czerwca. Głosowanie będzie się odbywać 
w godzinach od 8.00-16.00, jednocześnie we wszyst-
kich osiedlach i sołectwach. Wybrani zostaną kandy-
daci, którzy otrzymają największą liczbę głosów. Od 
teraz nowi sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli 
będą rządzić 5 lat. Do tej pory kadencja trwała 4 lata. 
(red. Maciej Idzik)

 W niedzielę 16 czerwca br. przeprowadzono bezpośrednie i powszechne wybory sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. Frekwencja 
nie była duża, w skali gminy wyniosła 15 %. Najwięcej osób do lokali wyborczych poszło w Szkodnej 38,3%, Cierpiszu 26,5 % i Osiedlu Wolica 
Piaskowa 25,6 % a najmniej w Klęczanach, gdzie frekwencja wyniosła 3,2 %.

Wyniki wyborów

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z dnia 17 czerwca 2019 r.

o wynikach wyborów przewodniczących zarządów osiedli
w Sędziszowie Małopolskim, 

zarządzonych na 16 czerwca 2019 r.

Zgodnie z § 35 Statutów osiedli w Sędziszowie Małopolskim, Burmistrz Sędziszowa 
Małopolskiego na podstawie protokołów Obwodowych Komisji Wyborczych po-

daje do wiadomości informację o wynikach wyborów  przewodniczących zarządów 
osiedli w Sędziszowie Małopolskim, zarządzonych na 16 czerwca 2019 r.

Przewodniczącymi zarządów osiedli w Sędziszowie Małopolskim 
na kadencję 2019-2023 zostali wybrani:

BURMISTRZ SĘDZISZOWA MAŁOPOLSKIEGO
(-) Bogusław Kmieć

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z dnia 

17 czerwca 2019 r.
o wynikach wyborów sołtysów sołectw Gminy 

Sędziszów Małopolski 
w zarządzonych na dzień 16 czerwca 2019 r.

Zgodnie z § 35 Statutów sołectw Gminy 
Sędziszów Małopolski, Burmistrz Sędziszo-
wa Małopolskiego na podstawie protokołów 

Obwodowych Komisji Wyborczych podaje do 
wiadomości informację o wynikach wyborów 

sołtysów sołectw Gminy Sędziszów Młp. zarzą-
dzonych na 16 czerwca 2019 r.

Sołtysami poszczególnych sołectw  
na kadencję 2019-2023 zostali wybrani:

BURMISTRZ SĘDZISZOWA MAŁOPOLSKIEGO
(-) Bogusław Kmieć

Zakończenie kadencji
sołtysów i przewodniczących

Sołectwo BĘDZIEMYŚL
ANYSZEK Lesław 

Stanisław

Sołectwo KRZYWA
KRET Krzysztof Józef

Sołectwo  BORECZEK
KOZEK Wojciech 

Andrzej

Sołectwo RUDA 
ŚWIDER Leszek

Sołectwo CIERPISZ
ŚWIDER Mieczysław

Sołectwo SZKODNA 
ZIAJOR Jan Krzysztof

Sołectwo CZARNA 
SĘDZISZOWSKA
SĘDŁAK Dorota 

Stanisława

Sołectwo
ZAGORZYCE DOLNE

BOCHNAK
Franciszek Leopold

Sołectwo GÓRA 
ROPCZYCKA

BOCHENEK Stanisław 
Józef

Sołectwo ZAGORZYCE 
GÓRNE

ZAWIŚLAK Edward

Sołectwo KLĘCZANY
TOTON Mariusz

OSIEDLE MŁODYCH W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM
PAJĄK Mateusz

OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM
DARŁAK Grzegorz Antoni

OSIEDLE RĘDZINY W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM
CHEŁPA Marcin Jan

OSIEDLE 1000-LECIA W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM
BIELAK Krzysztof Jerzy

OSIEDLE PRZEDMIEŚCIE W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM
POPŁAWSKA-PAMUŁA Iwona Elżbieta

OSIEDLE BOREK WIELKI W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM
MIGACZ Mieczysław

OSIEDLE KAWĘCZYN W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM
LICHOŃCZAK Krzysztof Wacław

OSIEDLE WOLICA ŁUGOWA  W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM
OPIELA Nikoletta

OSIEDLE WOLICA PIASKOWA W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM
MAZUR Monika
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6 czerwca 2019 r. w naszym powiecie odbyły się ćwiczenia dosko-
nalące organizację działań ratowniczych Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego pod nazwą „Ropczyce 2019”. Dwa z trzech 
epizodów odbyły się na terenie Gminy Sędziszów Małopolski 
z udziałem naszych jednostek OSP. 

Ćwiczenia powiatowe

8 czerwca br. oficjalnie przekazano 
i poświęcono nowy samochód 

ratowniczo-gaśniczy dla Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Krzywej. 
To pierwszy w naszej gminie fa-
brycznie nowy pojazd, który trafił 
do strażaków ochotników. Koszto-
wał 800 730 zł i współfinansowany 
był z budżetu gminy, Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej, Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i  Gospodarki Wodnej 
i  Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego. 
 Uroczystość rozpoczęła się 
Mszą Świętą w kościele parafialnym 
w  Czarnej Sędziszowskiej, a  głów-
na część odbyła się naplacu przy 
Domu Ludowym w  Krzywej. Tutaj 
poświęcono nowy pojazd, a  na-
czelnikowi i kierowcy OSP Krzwya 
wręczono kluczyki oraz dokumenty. 
W  uroczystości uczestniczyli m.in. 

Przekazanie samochodu dla OSP w Krzywej

 Ćwiczenia koordynowane były przez Powiatową Straż Pożarną 
w  Ropczycach. Na zbiorniku wodnym odbył się epizod przedsta-
wiający udzielanie pomocy i  ewakuację ludności w  czasie powodzi, 
w  Górze Ropczyckiej ćwiczono pierwszą pomoc poszkodowanym 
w wyniku zdarzenia, a w Gminie Iwierzyce epizod przedstawiał pożar 
zabudowań gospodarczo-hodowlanych.

burmistrz Bogusław Kmieć, wicestarosta Bernadeta Frysztak, przewodniczący Rady Miejskiej Marek 
Pająk, wiceprezes WFOŚiGW Bogusław Kida, komendant PSP w Ropczycach Witold Wiercioch, prezes 
Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP Dominik Lorenc.
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 X Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie 
Małopolskim odbyła się w dniu 28 czerwca 
2019 r., w trakcie której podjęto następujące 
uchwały:

1. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzo-
wi Sędziszowa Małopolskiego wotum zaufa-
nia, mocą której udzielono Burmistrzowi 
wotum zaufania. Zgodnie z art. 28aa ust. 1 
i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) bur-
mistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia 
radzie gminy raport o stanie gminy, który 
obejmuje podsumowanie jego działalności 
w roku poprzednim, w szczególności reali-
zację polityk, programów i strategii, uchwał 
rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada 
rozpatruje raport, podczas sesji na której po-
dejmowana jest uchwała w sprawie udziele-
nia absolutorium. Raport rozpatrywany jest 
w pierwszej kolejności. 
 Nad przedstawionym raportem przepro-
wadza się debatę, w której radni zabierają głos 
bez ograniczeń czasowych. W debacie mogą 
również zabrać  głos mieszkańcy gminy, któ-
rzy muszą zgłosić ten fakt Przewodniczące-
mu Rady, najpóźniej w dniu poprzedzającym 
dzień sesji a zgłoszenie musi być poparte 
przez co najmniej 50 osób. Po zakończeniu 
debaty Rada przeprowadza głosowanie nad 
udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania. 
Uchwałę tą Rada podejmuje bezwzględną 
większością głosów ustawowego składu Rady. 

2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
dania finansowego gminy wraz ze sprawoz-
daniem z wykonania budżetu za 2018 rok. Po 
rozpatrzeniu przedłożonego przez Burmistrza 

IX Sesja Rady Miejskiej
 IX Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie 
Małopolskim odbyła się w dniu 5 czerwca 
2019 r., w trakcie której podjęto następujące 
uchwały:

1. Uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
mocą której stawka opłaty od mieszkańca za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
zbieranymi i odbieranymi selektywnie wy-
nosi:
1) 14,00 zł brutto, gdy liczba mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość jest 
mniejsza lub równa 5,
2) 13,00 zł brutto, gdy liczba mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość jest 
większa niż 5.

2. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały 
Nr XVI/177/16 Rady Miejskiej w Sędziszowie 
Małopolskim z dnia 25 lutego 2016 r. w spra-
wie zwolnienia w części z opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują ro-
dziny wielodzietne

3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały bu-
dżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na 
rok 2019  nr IV/70/19  z dnia 25 stycznia 
2019 r. 

4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie nieruchomości położonej w Sędzi-
szowie Małopolskim, oznaczonej jako działki 
nr 1804/2, 1804/3, 1872/2 za cenę wyższą niż 
ustalona w operacie szacunkowym. Mocą tej 
uchwały Wyraża się zgodę na zakup nierucho-
mości położonej w Sędziszowie Małopolskim, 
objętej księgą wieczystą nr RZ1R/00023628/5, 
oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 1804/2 
o powierzchni 0,0158 ha, nr 1804/3 o po-
wierzchni 0,0 69 ha,  nr 1872/2 o powierzchni 
0,0122 ha, za cenę wyższą niż ustalona w ope-
racie szacunkowym sporządzonym przez rze-
czoznawcę majątkowego, tj. kwota 15000,00 zł, 
a nie 9765,00 zł. Przedmiotowa nieruchomość 

stanowi chodnik, który jest najdogodniejszym 
ciągiem pieszym łączącym Osiedle 500-lecia 
z centrum miasta.

5. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci 
i granic obwodów publicznych szkół pod-
stawowych prowadzonych przez Gminę Sę-
dziszów Małopolski na okres od dnia 1 wrze-
śnia 2019 r.

6. Uchwała w sprawie przyjęcia zadania pu-
blicznego zarządzania drogą powiatową, na 
mocy której wyraża się zgodę na przyjęcie 
zadania publicznego zarządzania drogą po-
wiatową nr 1354 R ul. M. Konopnickiej w Sę-
dziszowie Małopolskim (odcinek od skrzyżo-
wania ul. Armii Krajowej z ul. Kolejową do 
skrzyżowania z ul. Solidarności w Sędziszo-
wie Małopolskim) celem opracowaniem pro-
gramu funkcjonalno-użytkowego dla zadnia 
pn: Budowa ulicy 1KZ, rozbudowa ulicy 
M. Konopnickiej i Armii Krajowej w Sędzi-
szowie Małopolskim.

X Sesja Rady Miejskiej
Sędziszowa Małopolskiego  sprawozdania fi-
nansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym 
z wykonania budżetu Gminy Sędziszów Mało-
polski za 2018 rok Rada zatwierdziła sprawoz-
danie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wy-
konania budżetu Gminy Sędziszów Małopolski 
za 2018 rok. Zgodnie z art. 270 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(Dz U. z 2019 r. poz. 869) organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje 
i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki 
samorządu terytorialnego wraz ze sprawozda-
niem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 
30 czerwca roku następującego po roku budże-
towym. Natomiast Komisja Rewizyjna rozpa-
truje sprawozdanie finansowe, sprawozdanie 
z wykonania budżetu wraz z opinią regional-
nej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu 
oraz informację o stanie mienia komunalne-
go. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 
14  czerwca  br. pozytywnie zaopiniowała wy-
konanie budżetu gminy Sędziszów Małopolski.

3. Uchwała w  sprawie udzielenia absoluto-
rium Burmistrzowi Sędziszowa Małopolskie-
go za 2018 rok.

4. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy fi-
nansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszow-
skiego, mocą której Postanawia się udzielić 
z budżetu Gminy Sędziszów Małopolski 
w  2019 roku pomocy finansowej w  formie 
dotacji celowej dla Powiatu Ropczycko-
Sędziszowskiego w kwocie 6.000 złotych 
(słownie: sześć tysięcy  złotych) na realiza-
cję zadania w zakresie pomocy społecznej 
z  przeznaczeniem na dofinansowanie wy-
datków bieżących dotyczących działalności 

placówki wsparcia dziennego „Nasza Baza” 
w Ropczycach. 

5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budże-
towej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 
2019 nr IV/70/19 z dnia 25 stycznia 2019 r. 

6. Uchwała w  sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego. 

7. Uchwała w  sprawie zmian w  wieloletniej 
prognozie finansowej Gminy Sędziszów Ma-
łopolski. 

8. Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowią-
zania w zakresie inwestycji o wartości prze-
kraczającej kwoty ustalone w budżecie Gmi-
ny na 2019 rok. 

9. Uchwała w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia XV zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski. 
10. Uchwała w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Nr 1/2019 w miejsco-
wości Będziemyśl. 

11. Uchwała w  sprawie stwierdzenia zakoń-
czenia działalności Gimnazjum im. Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego w Sędziszowie Małopol-
skim, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej 
Sędziszowskiej, Gimnazjum im. Por. Karola 
Chmiela w Zagorzycach Górnych.

 Podczas sesji Burmistrz Bogusław Kmieć 
przedstawił również Raport o stanie Gminy 
Sędziszów Małopolski za 2018 rok.
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 Od dnia 1 lipca 2019 roku, ulegają zmianie stawki opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z Uchwałą Rady 
Miejskiej Nr IX/110/19 z dnia 5 czerwca 2019 roku,  stawka opłaty od 
mieszkańca za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i 
odbieranymi selektywnie wynosi:

1) 14,00 zł brutto, gdy liczba mieszkańców zamieszkujących daną nie-
ruchomość jest mniejsza lub równa 5,
2) 13,00 zł brutto, gdy liczba mieszkańców zamieszkujących daną nie-
ruchomość jest większa niż 5, 
natomiast  stawka opłaty od mieszkańca za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi zbieranymi  i odbieranymi w sposób nieselektywny 
wynosi 25,00 zł brutto.  

 W związku ze zmianą stawek opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi, właściciele zamieszkałych nieruchomości ob-
jęci systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nie mają 
obowiązku składać deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi.

 Z przyjemnością informujemy, że w czerwcu Biblioteka Publiczna 
w Sędziszowie Małopolskim wraz z filiami zakupiła nowe książki. Zakup 
zrealizowany został z budżetu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury 
w Sędziszowie Małopolskim powiększając naszą ofertę czytelniczą o kil-
kaset najnowszych na rynku wydawniczym propozycji książkowych.
 Dorośli czytelnicy naszej biblioteki zainteresowani są w szczegól-
ności korzystaniem z   literatury pięknej i popularnonaukowej. Stąd, 
zgodnie z zapotrzebowaniem zakupiono wiele książek: obyczajowych, 
opartych na faktach reportaży i często poszukiwanych przez naszych 
czytelników książek o tematyce historycznej. 
 Wśród zakupionej literatury dla dorosłych znalazły się książ-
ki znakomitych polskich autorów m.in. R. Mroza, M. Jastrzębskiej, 
N. Sońskiej, P. Reszki, I. Frączak, K. Mirek, A. Krawczyk, D. Gąsio-
rowskiej, M. Paszyńskiej, K. Michalak, M. Rogalskiej, A. Przybyłek 
i wielu innych. Są to nowe powieści oraz kontynuacje tych, które na-
sza biblioteka już posiada w swoich zbiorach. Wśród zagranicznych 
autorów należy wymienić takie nazwiska jak: C. Lackberg, H. Coben, 
J. T. Ellison, N. Evans, K. Follet i in.
 Zakupione pozycje to również książki dla najmłodszych czytelni-
ków: baśnie, bajki, wiersze, powieści. Z myślą o dzieciach najmłod-
szych zapoczątkowano zakup nowej serii pt. „Kicia Kocia”, a także 
kolejnych części poczytnego Dziennika Cwaniaczka, Nelii, Świnki 
Peppe, Franklina. Wśród zakupionych nowości dla dzieci starszych 
uwzględniliśmy przede wszystkim książki napisane przez doskona-
łych autorów m.in.: Z. Stanecką, A. Dixona, P. Wakułe, H. Webb. Nie 
zapomniano również o lekturach.

Wakacje w Bibliotece 
Publicznej 2019
Tradycyjnie jak w ubiegłym roku i w poprzednich latach Biblioteka Pu-
bliczna organizuje zajęcia wakacyjne dla dzieci. W minionych edycjach 
z zajęć skorzystało wielu młodych mieszkańców naszej Gminy. Rów-
nież i w tym roku przygotowaliśmy ciekawą ofertę wakacyjną skiero-
waną do dzieci w wieku 6 do 13 lat. Zachęcamy do skorzystania z zajęć 
i kontakt z biblioteką w swojej miejscowości. Poniżej harmonogram, 
w którym zamieściliśmy terminy zajęć.

Odpłatności za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w II półroczu 2019r.

 Z urzędu otrzymają zawiadomienie o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn 
nowej stawki opłaty i danych podanych w dotychczas złożonej de-
klaracji.
 Jednocześnie od dnia 1 lipca 2019 roku, na podstawie Uchwały 
Rady Miejskiej Nr IX/111/19 z dnia 5 czerwca 2019 roku, zwiększe-
niu ulega kwota częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości położonych na te-
renie Gminy Sędziszów Małopolski, na których zamieszkują rodziny 
wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o 
Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze 
zm.) i wynosić ona będzie 3 złote od każdej osoby posiadającej Kartę 
Dużej Rodziny zamieszkującej na tej nieruchomości.
 Dotychczas złożone wnioski w sprawie zwolnienia z części 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli  
nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne za-
chowują moc prawną i zostaną z urzędu uwzględnione w przesyła-
nych Państwu zawiadomieniach o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi.  

NOWOŚCI KSIĄŻKOWE W GMINNYCH BIBLIOTEKACH

 Zachęcamy, zatem do odwiedzenia bibliotek i korzystania z księ-
gozbioru.

BIBLIOTEKA TERMINY ZAJĘĆ GODZINA
BP Filia Nr 1 8 – 11 lipca 2019 13.00 – 14.30
BP Filia Nr 2 5 – 9 sierpnia 2019 14.00 – 15.00
BP Będziemyśl 8 – 11 lipca 2019 13.00 – 14.00

BP Czarna Sędziszowska 8 – 11 lipca 2019
9 – 11 lipca 2019

11.00 – 12.30
14.00 – 15.30

BP Góra Ropczycka 8 – 11 lipca 2019 11.00 – 13.00
BP Klęczany 8 – 12 lipca 2019 11.30 – 13.00
BP Zagorzyce 8 – 12 lipca 2019 13.00 – 14.30
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Podczas tegorocznego Festiwalu Dino 
Top prowadzona była zbiórka do puszek 

dla Kingi Andreasik z Wielopola Skrzyń-
skiego. Wolontariuszami, którzy czuwali 
nad przebiegiem akcji byli uczniowie Szko-
ły Podstawowej Nr 2 im. W. Węglowskie-
go oraz Liceum Ogólnokształcącego im. 
ks.  Piotra Skargi w Sędziszowie Małopol-
skim. Koordynatorem przedsięwzięcia była 
nauczyciel w SP Nr 2, Maja Ignaś. 14 czerw-
ca br. burmistrz Bogusław Kmieć zaprosił 
ich do podziemi sędziszowskiego ratusza, 
żeby podziękować za zaangażowanie i bez-
interesowną pomoc. Przez 2 festiwalowe dni 
wolontariuszom udało się zebrać do puszek 
ponad 6 tys. złotych.

Podziękowania dla wolontariuszy

Po 10 miesiącach spędzonych w murach 
sędziszowskiego liceum Lucia Coppo-

ni i  Alessandro Amato, którzy przebywali 
w Polsce w ramach wymiany międzynarodo-
wej AFS POLSKA pożegnali się z Sędziszo-
wem Małopolskim. Włodarz miasta zapro-
sił ich wraz z członkami rodzin, u  których 
gościli oraz nauczycielem Liceum Ogólno-
kształcącego im. ks. Piotra Skargi, Aldoną 
Homą do swojego gabinetu na pożegnalne 
spotkanie, podczas którego podsumowano 
pobyt w Sędziszowie Małopolskim. Mło-
dzież z Włoch otrzymała od burmistrza 
upominki z naszego miasta.

Pożegnanie uczniów z Włoch
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Rodzinnie
w Przedszkolu
pod Buczyną

3-go czerwca 2019r. w Przedszkolu pod Buczyną (Zespół Szkół w Górze Ropczyc-
kiej) odbył się Piknik Rodzinny. W pikniku uczestniczyły dzieci uczęszczające 

do przedszkola oraz ich rodzice. Impreza rozpoczęła się muzycznymi życzeniami 
dla rodziców z okazji święta Mamy i święta Taty, potem na dzieci czekały zabawy 
z animatorem, dmuchana zjeżdżalnia, wata cukrowa, popcorn, grillowane kiełbaski 
oraz inne atrakcje.

Fotorelacja: Paweł Wołos 
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XIV „Dzień Rodziny” w Górze Ropczyckiej

5 czerwca br. już po raz ósmy w Szkole Podstawowej w Górze 
Ropczyckiej odbyło się spotkanie przedstawicieli Samorządów 

Uczniowskich szkół podstawowych wraz z opiekunami z terenu 
miasta i gminy Sędziszów Małopolski. W tym roku hasłem prze-
wodnim letniej imprezy było: ,,Dbamy o nasze środowisko”. Ucznio-
wie przygotowali plakaty i prezentacje na temat zagadnień, dotyczą-
cych ochrony środowiska. 
 Honorowy Patronat nad tą imprezą objął Burmistrz Sędziszowa 
Małopolskiego  Bogusław Kmieć. Gośćmi tegorocznej Czerwcówki 
byli: proboszcz parafii Góra Ropczycka ks. dr Dariusz Trojnar, wi-
cestarosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Bernadeta Frysz-
tak, Członek Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Andrzej 
Bączkowski, ryrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Śro-
dowiska Starostwa Powiatowego w Ropczycach, prezes UKS Korona 

4 czerwca 2019 roku, już po raz czternasty, w Szkole Podstawo-
wej w Górze Ropczyckiej był obchodzony „Dzień Rodziny”. Tak 

wspaniała uroczystość zgromadziła nie tylko rodziców uczniów, 
ale także ich rodzeństwo oraz zaproszonych gości. Spotkanie swoją 
obecnością uświetnili: wicestarosta powiatu ropczycko-sędziszow-
skiego Bernadeta Frysztak, wicedyrektor Zespołu Szkół w Górze 
Ropczyckiej Katarzyna Wołos, wiceprzewodnicząca Rady Rodziców 
Aneta Wrona oraz proboszcz naszej parafii ks. dr Dariusz Trojnar. 
Uroczystość rozpoczął dyrektor Zespołu Szkół w Górze Ropczyckiej 
Mariusz Kazior, który przywitał gości oraz złożył życzenia wszyst-
kich przybyłym rodzinom. 
 Po wystąpieniu dyrektora, piosenką „Hej rodzina” rozpoczęła się  
część artystyczna. Następnie w dwóch inscenizacjach: „Dla mamy” 
i „Dla taty” zaprezentowali się uczniowie klasy IV. Poszczególne wy-

stępy młodych aktorów były wzbogacane pięknymi wierszami i pio-
senkami o tematyce rodzinnej oraz utworami instrumentalnymi 
w wykonaniu Patryka i Adama z klasy piątej. Najbardziej jednak całej 
widowni podobały się  tańce: hiszpański i zumba do piosenki Despasi-
to, przygotowane przez panią Bogusławę Kułak. Na koniec części arty-
stycznej wystąpiła uczennica klasy IV, Mariola, która pięknymi słowa-
mi,  w  piosence  „Alleluja”, wyśpiewała  podziękowania dla wszystkich 
rodziców. 
 Następnie dzieci wręczyły, przygotowane dla rodziców upominki 
i złożyły im życzenia. Na koniec wszyscy udali się na boisko szkolne, 
aby przy grillowanych kiełbaskach i herbatce, wspólnie spędzić jeszcze 
trochę czasu. Chwile spędzone razem pokazały, że tego typu uroczy-
stości są potrzebne w obecnym, zabieganym świecie, bo dają nie tylko 
wiele radości, ale jednoczą całe rodziny i lokalną społeczność.

VIII Czerwcówka w Buczynie
Góra Ropczycka Alfred Kułak,  który z pasją mówił o ochronie przy-
rody i dbaniu o czystość środowiska, inicjator projektu edukacyjnego 
Czerwcówki Pani Anna Piechowiak, jak również pedagodzy i nauczy-
ciele z zaangażowanych szkół, a także dyrektor Mariusz Kazior i wice-
dyrektor Katarzyna Wołos.  
 Uczestnicy podziwiali wspaniałe plakaty oraz ciekawe wystąpienia 
uczniów. W drugiej części spotkania przybyli uczniowie uczestniczy-
li w tańcach i zabawach, przygotowanych przez SU Szkoły Podstawo-
wej w Górze Ropczyckiej wraz z opiekunem Małgorzatą Kałdan, która 
przygotowała tę imprezę, obejrzeli taniec hiszpański, przygotowany 
przez Bogusławę Kułak, oraz kosztowali ciast i kiełbasek z grilla, za 
które serdecznie dziękujemy Prezes Gospodarstwa Rolnego w Górze 
Ropczyckiej pani Franciszce Bogdan.

 26 maja br. mieszkańcy Osiedla Wolica Ługowa bawili się na pik-
niku. Były występy przedszkolaków, dmuchańce dla najmłodszych, 
degustacja potraw przygotowanych przez panie z koła gospodyń 
„Moja Wolica Ługowa”. Na imprezie gościli również burmistrz Bogu-
sław Kmieć oraz przewodniczący Rady Miejskiej Marek Pająk.

Piknik Osiedla
Wolica Ługowa
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W dniach od 16 do 20 maja 2019 roku Strzelcy i Orlęta z Jednostki Strze-
leckiej 2051 im. mjr Władysława Rudolfa Wilka w Sędziszowie Ma-

łopolskim, wzięli udział w kolejnym wyjeździe do Włoch, którego głównym 
punktem był udział w 75. rocznica Bitwy o Monte Cassino.

 Wizyta na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino była okazją 
do oddania należnej czci bohaterom tamtych walk. W uroczystościach wziął 
udział Prezydent RP Andrzej Duda oraz Prezydent Włoch Sergio Mattarella, 
weterani i kombatanci a także liczne delegacje Wojska Polskiego i organizacji 
pozarządowych.

 Zrealizowanie wyjazdu było możliwe dzięki wsparciu Gminy Sędziszów 
Małopolski oraz Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego. Patronatem hono-
rowym nasz wyjazd objął Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław 
Kmieć, a partnerem wydarzenia było Województwo Podkarpackie.

Strzelcy na Monte Cassino
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 23 czerwca br. w Klęczanach bawiono się 
na pikniku rodzinnym. Impreza służyła pro-
mocji zadania realizowanego w ramach Pod-
karpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 

 9 czerwca br. na placu przy 
kościele Miłosierdzia Bożego od-
był się doroczny piknik rodzinny. 
Dla mieszkańców przygotowano 
występy dzieci z sędziszowskich 
przedszkoli oraz uczniów szkół 
podstawowych i średnich. Prze-
widziano losowanie numerków 
szczęścia, zabawy z animatorem 
i dmuchane atrakcje dla dzieci.

Piknikowo w Klęczanach
2017-2020 pn. „Utworzenie miejsca integra-
cji i aktywizacji społeczności wiejskiej w celu 
zaspokojenia potrzeb społecznych i kultural-
nych poprzez budowę altany oraz zagospo-

darowanie terenu przy stadionie sportowym 
w Klęczanach-etap III”. (Fot. TV Sędziszów 
Małopolski)

Piknik Rodzin z Wyobraźnią Miłosierdzia
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XV Uliczny Bieg Sędzisza

30 maja 2019 r., w ramach obchodów Dni Sę-
dziszowa, odbył się XV Uliczny Bieg Sędzisza. 
Mimo pogody wzięło w nim udział 210 osób. 

Wyniki:
Kategoria 2010-2011 dziewczęta
1. Gabriela Sierakowska
2. Klara Azees
3. Katarzyna Król
4. Agata Ochał
5. Julita Wiktor
6. Natalia Grębosz
 
Kategoria 2010-2011 chłopcy 
1. Julia Chełpa
2. Szymon Nazimek
3. Filip Kręgiel
4. Szymon Jarząb
5. Oliwier Saj
6. Patryk Bochnak
 
Kategoria 2008-2009 dziewczęta
1. Marta Broda
2. Oliwia Pazdan
3. Anita Kujda
4. Karolina Kazimierczak
5. Zuzanna Sado
6. Martyna Siedlecka
 
Kategoria  2008-2009 chłopcy
1. Karol Delikat
2. Filip Bieniek

3. Filip Koszowski
4. Oliwier Charchut
5. Hubert Siwiec
6. Igro Birkowski
 
Kategoria 2006-2007 dziewczęta
1. Zuzanna Wielopolska
2. Ewelina Piszczyk
3. Zuzanna Cabaj
4. Klaudia Ruszel
5. Kornelia Zawisza
6. Karolina Ochał
 
Kategoria 2006-2007 chłopcy
1. Adrian Kujda
2. Norbert Kosiński
3. Dawid Ochał
4. Nikodem Żuczek
5. Kamil Darłak
6. Błażej Baran
 
Kategoria 2004-2005 dziewczęta
1. Katarzyna Antosz
2. Martyna Walczyk
3. Gabriela Skiba
4. Kamila Darłak
5. Marcelina Ochał
6. Marzena Ochał
 
Kategoria 2004-2005 chłopcy
1. Sebastian Skiba
2. Filip Wilczyński

3. Dawid Szurowski
4. Michał Lis
5. Konrad Trela
6. Paweł Feret
 
Kategoria 2001-2003 dziewczęta
1. Mariola Niepla
2. Agata Róg
3. Izabela Ochał
4. Martyna Chmiel
5. Izabella Majewska
6. Nikola Marek
 
Kategoria 2001-2003 chłopcy
1. Piotr Rojek
2. Kacper Milczanowski
3. Jakub Bębynek
4. Maciej Józefczyk
5. Filip Urbanek 
 
Bieg główny kobiety
1. Lidia Czarnecka 
2. Barbara Hadyś
3. Agnieszka Delikat
 
Bieg główny mężczyźni
1. Tomasz Biskupski
2. Rafał Czarnecki
3. Piotr Jaśtal
4. Piotr Chmiel
5. Józef Rojek
6. Damian Przydział
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Ponad tydzień przed walką Łukasza Różańskiego z Izuagbe Ugonoh burmistrz Bogusław Kmieć zaprosił boksera pochodzącego z naszej 
gminy do sędziszowskiego ratusza, gdzie życzył mu powodzenia. Burmistrz wręczył mu koszulkę z napisem: „Sędziszów Małopolski 

trzyma za Ciebie kciuki!” i obiecał kibicować 6 lipca br. na Stadionie Miejskim w Rzeszowie, gdzie Łukasz będzie bohaterem walki wieczoru.

 22 czerwca br. na zbiorniku wodnym 
w Kamionce odbyły się XVIII Zawody Węd-
karskie o Puchar Burmistrza Sędziszowa 
Małopolskiego. Organizatorami zawodów 
byli: Burmistrz Sędziszów Małopolskiego, 
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Sędziszowie Małopolskim i Zarząd Koła 
Miejsko-Gminnego PZW Nr 26 w Sędziszo-
wie Małopolskim. (fot. Monika Moskal)

Wędkarze
walczyli
o Puchar
Burmistrza

Spotkanie przed walką



NASZE KLIMATY

Niezwykłe rośliny

„Każdy kwiatek woła: weź mnie do ko-
ścioła!”(przysłowie ludowe)

 Tytuł tego tekstu można zastosować 
do ludzi, którzy w świecie flory widzie-
li wartości ponadmaterialne. W owej 
grupie roślin znajdują się zioła, od wie-
ków wykorzystywane w wielu aspektach 
naszej egzystencji. Znała je medycyna  
ludowa i rodzima kuchnia. Trafiły one 
również do wierzeń, czego ślady prze-
trwały do dnia dzisiejszego. 
 W Zielone Świątki ściany domów 
majono najczęściej gałązkami lipy. Drze-
wo to od dawna uchodziło za ulubioną 
roślinę Matki Bożej . Za ramami świętych 
obrazów umieszczano pachnące liście 
tataraku. Takie zabiegi miały zapewnić 
domownikom spokój, bezpieczeństwo 
i dostatek. Boże Ciało to czas święcenia 
wianków, uwitych z dostępnych ziół. 
Po przyniesieniu z kościoła zawieszano 
je na ścianach, w pobliżu drzwi i okien. 
W przekonaniu ludu  miały one chronić 
domostwa przed wichurami, pioruna-
mi, pożarami, powodziami. Zwyczajowo 
każdy wianek uwity był z jednego ga-
tunku roślin np.: z rozchodnika , macie-
rzanki, rumianku, świetlika, mięty, ruty, 
chabrów, stokrotek, maronki, dzikiego 
bzu i róży. Wszystkie wianki związywa-
no wstążką, łykiem lub liściem tataraku. 
W naszych stronach przestrzegano, aby 
ich liczba była nieparzysta. Każda po-
święcona roślina służyła innemu celo-
wi. Jedną kuszono do siewnego ziarna, 
z innych sporządzano wywary lecznicze. 
Gospodynie dobrze wiedziały, którymi 
ziołami okadzić chore zwierzęta bądź 
dzieżę , kiedy chleb nie był taki , jak na-
leży. Garście ziół warto też było podłożyć 
pod węgły nowo budowanych domów, 
oczywiście w celach ochronnych. W nie-
których stronach kultywowano zwyczaj 
przytwierdzania do wianków pasków 
papieru z wypisanymi słowami Ewan-
gelii. Paski te zakopywano później na 
skrajach pól uprawnych. W ten sposób 
zabezpieczano plony przed różnymi klę-
skami. Uczestnicy procesji Bożego Ciała 
odłamywali drobne, brzozowe gałązki 
zdobiące ołtarze. Później umieszczali je 
na zagonach pól – również dla ochrony 
zbiorów. Podobnie postępowano z gałąz-
kami wierzby wyjętymi z palmy wielka-
nocnej. 

 W dniu Matki Boskiej Zielnej w ko-
ściołach święcono wieńce dożynkowe 
oraz okazałe wiązanki wykonane głów-
nie z kwitnących o tej porze roślin np.: 
słoneczników, wrotyczu, nawłoci, łopia-
nu, dziurawca, podróżnika, mięty, rde-
stu, bylicy, dziewanny, kopru. Nie mogło 
zabraknąć też kłosów zbóż , makówek, 
młodych jabłek, gałązek z orzechami. Ich 
obecność była gwarancją przyszłego do-
statku , zdrowia i powodzenia w gospo-
darstwie. Powyższymi roślinami przy-
strajano również dożynkowe wieńce. 
Dla większego efektu dodawano kwiaty 
powszechnie występujące w dawnych, 
przydomowych ogródkach: nagietki, da-
lie, mieczyki, malwy, floksy, obuwniki, 
naparstnice, mieczyki, astry. Przynie-
sione z kościoła zioła i zboże skrzętnie 
przechowywano, aby w razie potrzeby 
wykorzystać je w leczeniu ludzi i zwie-
rząt, w zapobieganiu urokom bądź dla 
ochrony dobytku przed nieszczęściami. 
W obecnych czasach ludzie coraz mniej 
uwagi poświęcają otaczającej przyrodzie. 
Niemal z każdym rokiem maleją jej na-
turalne zasoby – z różnych przyczyn. 
Ubywa miedz , pastwisk i rowów, na któ-
rych widywano niegdyś mnogość roślin. 

Wiele z nich posiadało piękne , lokalne 
nazwy, często nawiązujące do Pana Boga, 
Świętej Rodziny , Świętych Postaci np. : 
Boże drzewko (bylica ) , trzewiczki Mat-
ki Boskiej (tojad), ziele św. Jana (dziura-
wiec), szczotki Matki Boskiej (szczeć). 
Nieodzownie trafiały one do wiązanek 
święconych 15 sierpnia. Rodzime zioła 
i rośliny ozdobne coraz częściej wypiera-
ne są przez egzotyczne, które nie zawsze 
licują z naszym, polskim krajobrazem. 
Nie zawsze też radzą sobie z tutejszymi 
warunkami klimatycznymi. 

„O wy, kwiaty mej młodości, prosto z łąki 
zioła, 
Co na Matkę Boską Zielną znoszą do ko-
ścioła, 
I stawiają Częstochowskiej, by podniosła 
rączkę,
Nad firletkę, macierzankę i nad srebrną 
drżączkę , 
Nad rozchodnik i lawendę, nad rutę i mię-
tę,
Bo to wszystko przecież Boże, bo to 
wszystko święte.”

(Jan Lechoń)

Tekst i ilustracja:  Maria Wilczok



Tak tańczy BLUES
Zespół tańca estradowego „Blues” zorganizował 15 czerwca br. kon-
cert, w trakcie którego tancerze i wokaliści zaprezentowali swój doro-
bek artystyczny. Sala widowiskowa domu kultury wypełniona była po 
brzegi. Widzowie podziwiali popisy zespołu w różnych stylach. Dzieci, 
młodzież i osoby dorosłe do występu przygotowała Edyta Winkowska. 
(fot. Maciej Idzik)


