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Przysięga wojskowa
żołnierzy WOT

105 żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Wojsk 
Obrony Terytorialnej złożyło przysięgę woj-
skową na sędziszowskim rynku 22 września 
br. Uroczystość zgromadziła bliskich żołnie-
rzy, a  także władze samorządowe, parlamenta-
rzystów, przedstawicieli Wojska Polskiego. 3. 
Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej 
im.  płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” po-
wstała w pierwszym etapie formowania Wojsk 
Obrony Terytorialnej. Dowódcą brygady jest 
płk Dariusz SŁOTA. W skład brygady wchodzi 
pięć batalionów lekkiej piechoty rozmieszczo-
nych w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Jarosławiu 
oraz Sanoku. Misją WOT jest obrona i wspie-
ranie lokalnej społeczności. W czasie pokoju to 
zadanie realizowane jest m.in. w formie prze-
ciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywio-
łowych oraz prowadzenia działań ratowniczych 
w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT 
będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie 
działań bezpośrednich, a poza nią stanowić bę-
dzie siłę wiodącą.
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Kapituła Ligi Krajowej przyznała bur-
mistrzowi Bogusławowi Kmieciowi 

Nagrodę im. Grzegorza Palki w kategorii 
Działań w samorządzie lokalnym o znacze-
niu ponadlokalnym za inicjowanie działań 
społecznych, infrastrukturalnych i promo-
cyjnych na rzecz rozwoju miasta. Włodarz 
gminy Sędziszów Małopolski odebrał ją 
w Warszawie 6 października br. w Muzeum 
in. Jana Pawła II. Nagroda jest przyznawa-
na za wybitne zasługi dla samorządu tery-
torialnego. W gronie wyróżnionych znalazł 
się również premier Mateusz Morawiecki.

Prezydent RP Andrzej Duda odwiedził dzisiaj fabrykę Ultratech w Sędziszowie Ma-
łopolskim. W listopadzie ubiegłego roku, podczas gali na Kongresie 590 w Jasionce 

koło Rzeszowa wręczył sędziszowskiej firmie Nagrodę Gospodarczą.

Nagrody gospodarcze są przyznawane przez prezydenta raz do roku. To wyróżnienie dla 
firm, które wnoszą znaczący wkład w rozwój krajowej gospodarki i budują pozytywny 
wizerunek polskiej przedsiębiorczości na świecie. Fot. M.Idzik

Nagroda dla burmistrza Bogusława Kmiecia

Prezydent RP Andrzej Duda
w Sędziszowie Małopolskim
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 W podpisaniu umowy uczestniczyli Marszałek Województwa Włady-
sław Ortyl. Wicemarszałek Ewa Draus, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, 
a Gminę Sędziszów Małopolski reprezentował burmistrz Bogusław Kmieć. 
Wartość całego projektu PKA to 550 mln zł, w tej kwocie jest także zakup 
nowych szynobusów, które będą jeździły m.in. na trasie Rzeszów Główny – 
Dębica.
 W  ramach inwestycji w  Sędziszowie Małopolskim ma powstać wę-
zeł przesiadkowy ze 108 miejscami parkingowymi, a  także przystanek Sę-
dziszów Małopolski Wschód przy ul. Grunwaldzkiej, gdzie będzie 44 miej-
sca na samochody oraz 5 dla rowerów. Całkowity koszt dofinansowania to 
2  000  000  zł. Podmiejska Kolej Aglomeracyjna w  całości ma powstać do 
2022 roku. W sumie w ramach tego projektu powstanie 20 nowych przy-
stanków, a projekt obejmie ponad 700 tys. mieszkańców, co stanowi jedną 
trzecią Podkarpacia. W Podmiejską Kolej Aglomeracyjną, oprócz Rzeszo-
wa, angażują się gminy: Boguchwała, Czarna, Czudec, Dębica, Głogów Młp, 
Kolbuszowa, Krasne, Łańcut, Łańcut, Przeworsk, Przeworsk, Sędziszów 
Młp., Strzyżów, Świlcza i Trzebownisko.

Podpisanie umowy na budowę
Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej 
24 września br. w Podkarpackim samorząd województwa podpisał umowy z gminami, które wchodzą w skład Podmiejskiej Kolei Aglo-
meracyjnej. Wśród nich jest również Sędziszów Małopolski, w którym powstanie węzeł przesiadkowy oraz przystanek przy ul. Grun-
waldzkiej. 

5 października br. poświęcono i oddano do użytku druhom z OSP Sędziszów Małopolski fabrycznie nowy średni samochód ratowni-
czo-gaśniczy. Auto kosztowało 759 648 zł i sfinansowano je z pieniędzy pochodzących z budżetu gminy – 299 784,17 zł, Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 293 863,83 zł oraz Komendanta Głównego PSP – 166 000 zł. W uroczystości wzięli 
udział m.in.: Poseł na Sejm Zbigniew Chmielowiec, wicestarosta powiatu Bernadeta Frysztak, zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Bogusław Kida, przedstawiciele PSP i burmistrz Bogusław Kmieć.

Poświęcenie samochodu
dla OSP Sędziszów Małopolski
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 17 września br. odbył się kolejny brie-
fing burmistrza Sędziszowa Małopolskie-
go Bogusława Kmiecia, który mówił m.in. 
o budowie dróg, na które gmina otrzymała 
dofinansowanie, Otwartych Strefach Ak-
tywności, szczepieniach dla osób w wieku 
60+.
 - W najbliższym czasie rozpoczną się 
trzy bardzo ważne inwestycje drogowe. Naj-
większą z nich, na którą udało się pozyskać 
dofinansowanie ok. 4,5 mln zł, jest budowa 
i  rozbudowa dróg w obrębie ul. Wspólnej 
i  ul.  Wesołej. ul. Spacerowa będzie mia-
ła ok.  870 m, dodatkowo dwa łączniki: 
ul.  Wspólnej i Spacerowej oraz drogi łączą-
cej ul. Spacerowej i tzw. serwisówki DK94 . 
Zakres robót to budowa sieci wodociągowej, 
kanalizacji sanitarnej, a w ramach robót dro-
gowych będą to budowa jezdni o szerokości 
6 m, budowa skrzyżowania, budowa ścieżki 
rowerowej, a także chodników, kanalizacji 
deszczowej oraz budowa oświetlenia typu 
LED. Całkowita wartość tej inwestycji to 
7,7 mln zł. Inwestycja będzie w ciągu 3 lat – 
tłumaczył burmistrz Kmieć.
 Drugą inwestycją jest połączenie ul. Jana 
Pawła II i ul. prof. Kota. Jest to niewielki od-
cinek – 110 m, ale obejmuje on budowę ulicy, 
chodnika, oświetlenie. Wartość całej inwesty-
cji to 521 tys. zł, a pozyskane dofinansowanie 
to 321 tys. zł.
 Kolejna ulica, która pozyskała dofinanso-
wanie w ramach programu budowy dróg sa-
morządowych to ul. Solidarności, czyli ulica 
biegnąca obok placu targowego. Koszt zada-
nia 746 tys. zł, a pozyskane dofinansowanie 
573 tys. zł.

 25 września br. w podziemiach ratusza odbył się briefing pra-
sowy burmistrza Sędziszowa Małopolskiego Bogusława Kmiecia 
z udziałem wicestarosty powiatu ropczycko-sędziszowskiego Ber-
nadety Frysztak. Spotkanie z mediami poświęcone było inwesty-
cjom powiatowym na terenie Gminy Sędziszów Małopolski, które 
często realizowane są przy wsparciu sędziszowskiego magistratu. 
 Poruszono m.in. kwestię utworzenia 3 nowych przejść dla pie-
szych w pobliżu domu kultury, przychodni rejonowej i banku spół-
dzielczego na wprost filii powiatowego urzędu pracy. Pojawiło się 

Briefing burmistrza Sędziszowa Małopolskiego

Wicestarosta o inwestycjach w naszej gminie
również oznakowanie poziome wzdłuż ulic Wesołej, 3 Maja, Jana 
Pawła II i Piłsudskiego w Sędziszowie Małopolskim. Zostały zrealizo-
wane inwestycje drogowe i wybudowano chodniki. W planie są kolej-
ne projekty. 
 Wicestarosta powiatu ropczycko-sędziszowskiego Bernadeta 
Frysztak poinformowała, również że od 1 września w szkołach, któ-
rych organem prowadzącym jest powiat, uczy się dokładnie 3223 
uczniów. – Mamy doskonały nabór do klas pierwszych tzw. „podwój-
ny rocznik” tj. 1349 uczniów w 47 oddziałach- powiedziała wicestaro-
sta. Zajęcia prowadzone są w systemie jednozmianowym. Utworzono 
nowe kierunki teleinformatyk i pracownik pomocniczy w gastrono-
mii, który adresowany jest do uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego. Była mowa również o planowanym na 8 paździer-
nika br. oficjalnym otwarciu pierwszego na Podkarpaciu publicznego 
przedszkola „Ogród Dobrych Serc”, w którym zajęcia specjalistyczne 
będą miały wpływ na harmonijny rozwój i dawały szansę na doświad-
czanie świata dla dzieci ze spektrum autyzmu i ze sprzężonymi niepeł-
nosprawnościami. 
 Wicestarosta poinformowała również o aktualnej sytuacji w Ze-
spole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach. W dalszym ciągu pełniącą 
obowiązki dyrektora placówki jest Karolina Dziasek-Mędrygał. Dy-
rektorem ds. medycznych został Ludwik Jasiński, natomiast kierowni-
kiem izby przyjęć lek. Marcin Ściegienny. W planie jest zakup tomo-
grafu i rezonansu, który wpłynie na jakość wykonywanych badań. 

 Burmistrz dodał, że trwają prace nad 
dokumentacją przebudowy m.in. ul. Piasko-
wej, ul. Św. Antoniego, przebudowa mostu 
w ciągu ul. Szkolnej na osiedlu Borek Wiel-
ki, a także przebudowa ul. Wschodniej rów-
nież na tym osiedlu. Zrealizowana została 
także dokumentacja na ul. Działkową, więc 
będziemy starać się o złożenie wniosku na 
dofinansowanie budowę tej ulicy. Burmistrz 
przypomniał również o planach budowy tzw. 
północnej obwodnicy Sędziszowa Małopol-
skiego, która w znaczący sposób wpłynęłaby 
na ruch w mieście. – Jest to inwestycja dro-
gowa, której koncepcja pojawiał się jeszcze 
za burmistrza Wiesława Olesia, a jej wartość 
szacowana jest na blisko 17 mln zł, więc bez 

dofinansowania byłoby ją niezwykle trudno 
zrealizować – tłumaczył burmistrz Bogusław 
Kmieć.
 Podczas spotkania włodarz miasta mó-
wił także o Otwartych Strefach Aktywno-
ści w Sędziszowie Małopolskim, otwarciu 
pierwszego w gminie Skateparku, programie 
szczepień ochronnych dla seniorów w wie-
ku 60+. W  trakcie briefingu burmistrz wrę-
czył małemu hodowcy drobiu z Sędziszowa 
Małopolskiego - Kacprowi Ignasowi - kacz-
kę z  Klęczan, którą nowy opiekun obiecał 
wytresować. Dwunastolatek wytresował już 
swoją kurę Tosię, która potrafi między inny-
mi jeździć na sankach. Sprezentowana kaczka 
będzie miała na imię Daisy.
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VIII Święto Chleba w Buczynie

Były warsztaty pieczenia chleba, pokaz psów myśliwskich i mnóstwo atrakcji dla star-
szych i młodszych. Doroczne Święto Chleba w Górze Ropczyckiej oficjalnie rozpoczę-

ło się wręczeniem dożynkowych chlebów zaproszonym gościom, wśród których byli m.in. 
Krzysztof Sobolewski, przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS, poseł na Sejm RP Ka-
zimierz Moskal, senator RP Zdzisław Pupa, wicestarosta powiatu ropczycko-sędziszowskie-
go Bernadeta Frysztak. Imprezę uświetniły występy artystyczne Zespołu Blues, Jana Wojda-
ka, Ahaju Fusion Bolivia, a gwiazdą wieczoru był zespół Camasutra. 

Operacja pn. „Gminne Święto Chleba w Parku Buczyna w Górze Ropczyckiej” współfinanso-
wana jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 
w  ramach Planu operacyjnego na lata 2018-2019. Głównym celem projektu jest realizacja 
działania 11 KSOW: aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służą-
cych włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, 
mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie. 

Projekt realizował będzie to działanie poprzez włączenie   partnerów, tj.: Miejsko Gminny 
Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim, Zespół Szkół w Górze Ropczyckiej, Ochotniczą 
Straż Pożarną w Górze Ropczyckiej, przy pomocy Rady Sołeckiej i Koła Gospodyń Wiejskich. 
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Gmina Sędziszów Małopolski zakończyła realizację 
zadania pn. „Utworzenie miejsca integracji i akty-

wizacji społeczności wiejskiej w celu zaspokojenia potrzeb 
społecznych i kulturalnych poprzez budowę altany oraz za-
gospodarowanie terenu przy stadionie sportowym w Klę-
czanach - etap III.”

Inwestycja została dofinansowana z budżetu Wojewódz-
twa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu 
Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Całkowity koszt realizacji 
zadania wyniósł 31 105,19 zł, z czego dofinansowanie sta-
nowiło 10 000,00 zł.

Prace związane z budową altany wraz 
z zagospodarowaniem obejmowały:
- wykonanie konstrukcji: ściany i oryn-
nowanie,
- wykonanie instalacji elektrycznej 
i odgromowej,
- wykonanie utwardzenia wokół altany.

Część prac związanych z rozebraniem 
starego ogrodzenia i uprzątnięciem 
terenu przy stadionie sportowym wy-
konali sami mieszkańcy sołectwa, wy-
kazując się tym samym inicjatywą oraz 
troską o dobro wspólne społeczności 
wiejskiej.

Zadanie realizowane w ramach PPOW 
było promowane podczas Pikniku Ro-
dzinnego zorganizowanego na stadio-
nie sportowym w Klęczanach w dniu 
23.06.2019 r.

Altana w Klęczanach

Gmina Sędziszów Małopolski zrealizowała zadanie pn. Zakup i montaż 
wyposażenia dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie 

Małopolskim na potrzeby Inicjatywy pn. „Uniwersytet Samorządności”, 
które zostało dofinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego 
w  ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020. 
Koszty realizacji zadania wyniosły 31  977,54 zł z czego dofinansowanie 
stanowiło 15 000,00 zł.

Pierwszy etap Inicjatywy „Uniwersytet 
Samorządności” przewidywał zakup 
sprzętu audio, który będzie wykorzysta-
ny podczas realizacji II etapu, w ramach 
którego będą  prowadzone inicjatywy 
edukacyjne przewidziane w Programie. 
Sędziszowski MGOK oprócz planowa-
nych inicjatyw będzie prowadził także 
warsztaty dla techników scenicznych. 
Harmonogram wszystkich zajęć dydak-
tycznych będzie udostępniony na stro-
nie internetowej MGOK

Uniwersytet Samorządności
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W dniu 18 września 2019 r., w restauracji „Stary Młyn” w Sędziszowie 
Młp., odbyła się uroczystość tzw. „Złote Gody.” Prezydent Rzeczy-

pospolitej Polskiej przyznał wszystkim Jubilatom obchodzącym Jubile-
usz - Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Medal ten, jest cywilnym 
odznaczeniem państwowym, ustanowionym jako nagroda dla osób, które 
przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. 

Złote Gody 2019
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W imieniu Prezydenta RP, medal 29 parom 
Jubilatów wręczył Burmistrz Sędziszowa Ma-
łopolskiego, Bogusław Kmieć.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w Ko-
ściele Parafialnym pw. Miłosierdzia Bożego, 
koncelebrowaną przez ks. dziekana Krzysz-
tofa Gaca i  ks. Edwarda Niemca, w  trakcie 
której Jubilaci odnowili przysięgę małżeńską.
W uroczystości wzięli udział także:
Piotr Kapusta - Zastępca Burmistrza Sędzi-
szowa Młp.,
Marek Pająk - Przewodniczący Rady Miej-
skiej,
Bernadeta Frysztak - W-ce Starosta Powiatu 
Ropczycko-Sędziszowskiego,
Dorota Znamirowska - Kierownik biura Po-
sła RP Kazimierza Moskala,

Monika Majka - Kierownik biura Senatora 
RP Zdzisława Pupy,
Katarzyna Hagdej - Dyrektor MGOK w  Sę-
dziszowie Młp.,
Agnieszka Saj - Kierownik USC,
oraz Magdalena Idzik - Zastępca Kierownika 
USC.

Jubilatom złożono serdeczne życzenia i gra-
tulacje. W części artystycznej wystąpiła grupa 
wokalna Zespołu Pieśni i Tańca Rochy oraz 
kapela podwórkowa „Paka Sędzisza.”
Jubileusz Złotych Godów obchodzili Pań-
stwo:
1. Ciężkowski Stanisław i Stanisława
2. Dąbrowski Jerzy i Danuta
3. Głowacki Tadeusz i Maria

4. Halat Eugeniusz i Helena
5. Jakubek Henryk i Zofia
6. Kajmowicz Franciszek i Zofia
7. Kielek Marian i Zofia
8. Kujda Jan i Maria
9. Lalicki Andrzej i Halina
10. Lewandowski Adam i Teodozja
11. Magdoń Ludwik i Maria
12. Niemiec Jan i Maria
13. Niewiadomski Stanisław i Genowefa
14. Nowacki Kazimierz i Maria
15. Ochał Jan i Helena
16. Papiernik Władysław i Helena
17. Pipała Eugeniusz i Maria
18. Pondo Augustyn i Stefania
19. Pypeć Tadeusz i Janina
20. Róg Kazimierz i Maria
21. Rój Bolesław i Krystyna
22. Sado Józef i Maria
23. Stawarz Jan i Halina
24. Szozda Jerzy i Stefania
25. Tylutki Tadeusz i Emilia
26. Walczyk Eugeniusz i Zofia
27. Wiktor Henryk i Stanisława
28. Wozowicz Stanisław i Krystyna
29. Wróbel Roman i Stanisława

Ze względu na stan zdrowia nie wszyscy Ju-
bilaci mogli uczestniczyć w uroczystości, me-
dale zostaną przekazane tym parom w termi-
nie późniejszym, są to następujące pary:
Państwo:
1. Drozd Stanisław i Maria,
2. Kobosz Bronisław i Romana,
3. Zawisza Stanisław i Czesława
Do grona Jubilatów dołączyli również pań-
stwo Edmund i Genowefa Jaśniaczyk, którym 
Prezydent przyznał medal w  późniejszym 
terminie. Odznaczenie odebrali z rąk Burmi-
strza Sędziszowa Małopolskiego 3 paździer-
nika 2019 r. w sędziszowkim Ratuszu.
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5 października br. 
w Boguchwale roz-

dano nagrody w ple-
biscycie „Mistrzowie 
Agro”. Gospodynią 
Roku Województwa 
Podkarpackiego zo-
stała członkini Koła 
Gospodyń Wiejskich 
Klęczany - Jolanta 
Baran. Natomiast na-
grodę i tytuł Sołtysa 
Powiatu Ropczyc-
ko- Sędziszowskiego 
odebrał Mariusz To-
ton – sołtys Klęczan. 
Wśród nagrodzonych 
byli również Dawid 

Borek - jako Rolnik Roku Powiatu Ropczycko-Sędzi-
szowskiego i przewodnicząca Koła Gospodyń „Moja 
Wolica Ługowa” reprezentująca najlepsze koło Powiatu 
Ropczycko- Sędziszowskiego. 

Już oficjalnie - skatepark w Sędziszowie Małopolskim otwarty. Dziś po połu-
dniu (4 października) burmistrz Bogusław Kmieć otworzył miejsce dla miło-

śników jazdy na deskorolkach i hulajnogach. Atrakcją był pokaz jazdy oraz jazdy 
na deskorolce i hulajnodze w wykonaniu SK8 School z Rzeszowa. Całkowity koszt 
według wniosku: 370 000,00 zł Kwota pomocy w ramach programu EFPROW: 
190 795, 00 zł. Operacja w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie opera-
cji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wy-
łączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania dzia-
łalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 - 2020.

Skatepark już otwarty Najlepsza
gospodyni

Podkarpacia
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Od 4 lat po zakończeniu roku szkolnego burmistrz Sędziszowa 
Małopolskiego Bogusław Kmieć przyznaje stypendia najzdol-

niejszym uczniom z terenu gminy. W tym roku uroczyste rozdanie 
nagród odbyło się 10 lipca w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury. 
Kilku uczniów ze względu na wakacyjne plany nie mogło w nim 
uczestniczyć. Specjalnie dla nich, 28 sierpnia zorganizowano spo-

Burmistrz wręczył stypendia

Zakończyły się prace przy budowie obiektów małej architektury z boiskiem 
wielofunkcyjnym przy szkole podstawowej w Zagorzycach Dolnych. Ofi-

cjalnie otwarto je 7 października br. 

Zakres rzeczowy projektu obejmował:
budowę boiska wielofunkcyjnego wym. 16 x 33 m o nawierzchni trawiastej,
budowę i wyposażenia placu zabaw: zestaw zabawowy, huśtawka wahadłowa, 
huśtawka kiwak – 2 szt., huśtawka ważka, karuzela, tam – tam, kosze na śmieci,
montaż piłkochwytów,
remont i wymianę ogrodzenia,
odnowę schodów z boiska do szkoły,
przełożenie istniejącego ścieku odprowadzającego wodę.

Koszt całkowity wg wniosku: 209 892,96 zł
Kwota pomocy w ramach PROW: 112 327 zł 

Plac zabaw i boisko szkolne
w Zagorzycach Dolnych

Operacja w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalne-
go kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem pro-
jektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmo-
wania działalności gospodarczej objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020

tkanie w podziemiach sędziszowskiego ratusza. Tam odebrali z rąk 
burmistrza swoje nagrody finansowe. W spotkaniu uczestniczyli 
również przewodniczący Rady Miejskiej Marek Pająk, dyrektor Sa-
morządowego Centrum Usług Wspólnych Piotr Idzik oraz rodzice 
nagrodzonych uczniów. Stypendia przyznano za wysokie osiągnię-
cia w nauce a także sukcesy artystyczne i sportowe.

Na osiedlu Kawęczyn w Sędziszowie Małopolskim ruszyła szkółka piłkarska prowadząca zajęcia ogólnorozwojowe oraz treningi piłki 
nożnej dla dzieci urodzonych w latach 2007, 2008 i 2009. Aktualnie należy do niej 16 małych sportowców. 30 sierpnia br. zawodnicy, 

trener, zarząd szkółki oraz rodzice odwiedzili w podziemiach sędziszowskiego ratusza burmistrza Bogusława Kmiecia i opowiedzieli mu 
o swoich planach i celach oraz wręczyli koszulkę. Włodarz miasta został przez nich zaproszony do współpracy.

Szkółka piłkarska Progres
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28 września br. na rzeszowskim rynku odbyła się 16. edycja festiwalu piosenki harcerskiej „KRAJKA”. Wygrała go II Sędziszowska Druży-
na Harcerek Drzewo im. Barbary Kasechube z Sędziszowa Małopolskiego. Z tej okazji burmistrz Bogusław Kmieć wraz ze swoim zastępcą 
Piotrem Kapustą zaprosili do ratusza przedstawicielki drużyny, aby osobiście pogratulować im sukcesu.

Harcerki z Sędziszowa wygrały „Krajkę”

Osiemnastka „Paki Sędzisza” 
Z okazji 18-stych urodzin „Paki Sędzisza” zorganizowano koncert 

galowy w sędziszowskim domu kultury. Jubilaci wystąpili razem 
z zaprzyjaźnionymi kapelami, które zjechały z różnych stron Polski. 
Na widowni zasiedli parlamentarzyści, samorządowcy z powiatu 
ropczycko-sędziszowskiego, byli członkowie „Paki Sędzisza” oraz 
sympatycy folkloru miejskiego. Po koncercie goście oraz zaproszo-
ne kapele składały jubilatom życzenia. Listy gratulacyjne przesłali 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałek Wo-
jewództwa Podkarpackiego. Burmistrz Sędziszowa Małopolskie-
go Bogusław Kmieć 
z racji uzyskania przez 
„Pakę Sędzisza” peł-
noletności wręczył jej 

dowód osobisty. Na scenę wjechał również tort urodzinowy. Na koniec 
wszyscy występujący artyści zaśpiewali wspólnie piosenkę. 

Kapela podwórkowa „Paka Sędzisza” istnieje od 2001 roku. Jej założy-
cielem i pierwszym kierownikiem był Jan Przybek. Repertuar kapeli 
to stare przeboje muzyki rozrywkowej, melodie warszawskie, utwory 
własne i dodatki satyryczne. Sędziszowska kapela podwórkowa ak-
tywnie działa na rzecz środowiska lokalnego, biorąc udział w licznych 
imprezach organizowanych na terenie miasta i okolic, koncertuje na 

terenie całej Polski. Kapela wydała również dwie 
płyty CD. Dzisiaj swoją działalnością przyczynia się 
do krzewienia kultury- folkloru miejskiego- wśród 
mieszkańców miasta, powiatu, regionu i kraju. 

Obecny skład kapeli to:
Paweł Gnacek - akordeon, banjo, wokal - kierownik kapeli
Józef Biedroń - gitara, wokal
Janusz Ignas - kontrabas, wokal, autor dodatków satyrycznych
Konrad Gnacek - skrzypce
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Po raz czwarty Sędziszów Małopolski uczestniczył w akcji Narodo-
we Czytanie, odbywającej się pod patronatem Pary Prezydenckiej. 

W tym roku odbyło się później, bo 13 września, ale na sędziszowskim 
rynku zgromadziła się spora grupa słuchających nowel polskich. Czy-
tali m.in. samorządowcy, księża, dyrektorzy szkół, nauczyciele, przed-
stawiciel straży pożarnej, strzelców i uczniowie szkoły podstawowej 
nr 2 w Sędziszowie Małopolskim: Wiktoria Nawój i Mateusz Czarnik, 
natomiast wstęp przygotowali uczniowie sędziszowskiego liceum: Mag-
dalena Ochał i Jakub Drozd.

Narodowe Czytanie 2019
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12 sierpnia br. oficjalnie otwarto nowe stu-
dio Telewizji Sędziszów Małopolski. Stare 
mieszkanie służbowe zostało gruntownie 
wyremontowane na potrzeby redakcji. Stu-
dio powstało w ramach realizacji przez 
Gminę Sędziszów Małopolski zadania pn. 
„Sędziszowska Telewizja Kulturalna”, które 
zostało dofinansowane w ramach programu 
Infrastruktura Domów Kultury ze środków 
finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Pro-
mocji Kultury.

Otwarcie
nowego studia 
telewizyjnego
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„Bo Nibylandia jest zawsze – w mniejszym albo większym stopniu – 
wyspą, gdzie błyskają, od czasu do czasu, zdumiewające barwy i gdzie 
są koralowe rafy, podobne do obłoczków, dalekie statki, dzicy ludzie, 
odludne legowiska zwierząt, jaskinie, przez które płynie rzeka”.
 (J. M. Barrie – „Piotruś Pan i Wendy”)

Motyw ten był poruszany podczas niejednej imprezy czytelniczej, 
gdyż cieszy się niesłabnącą sympatią wśród małych czytelników. Do 
tej pory scenariusz zajęć wyglądał tak, jak na kartach książki „Robin-
son Cruzoe”: statek się rozbija, zatapia, członkowie załogi giną. Tylko 
jeden rozbitek dryfuje po morzu, fala wyrzuca go na plażę bezludnej 
wyspy. Wokół ni żywego ducha, tylko morze, piach. Trzeba się na niej 
odnaleźć, by przetrwać. Znaleźć pożywienie, zorganizować sobie tam 
życie aż do momentu, gdy zauważy go jakiś statek i uda się przy jego 
pomocy z niej wydostać. 

Tym razem pani bibliotekarka, Dorota Paśniewska, zaprosiła dzieci do 
świadomej wyprawy ze stałego lądu na bezludną wyspę. Co nie zna-
czy, że mogło się obyć bez kompendium wiedzy rozbitka, jakim jest na 
pewno książka R. Defoe.

Do takiej wyprawy należy się solidnie przygotować. Dlatego omawia-
liśmy co Robinson robił na wyspie, jak sobie radził, skąd brał jedzenie. 
A także jakich używał narzędzi, co hodował, jakie mu towarzyszyły 
zwierzęta. Wszystko to było skrzętnie notowane na kartce. Dzięki 
temu dzieci miały wyobrażenie jak życie rozbitka wygląda. Wiedza ta 
pomogła w powstaniu ciekawych prac plastycznych przy użyciu róż-
nych technik. 

Jedną z nich było stworzenie makiety wyspy, na której dzieci umiesz-
czały palmy z gliny, zwierzęta z piankoliny i plasteliny, latarnię morską 
z tektury i zagrody ze sklejki na zapasy dla prawdziwego zboża. 

Innym pomysłem, który uczestnicy zajęć zrealizowali z entuzjazmem, 
było malowanie wyspy na szkle. Do wykonania tych prac zostały wy-
korzystane półki szklane z lodówki. Następnie ozdabiali je piaskiem, 
muszelkami, kamyczkami. Dało im to dużo frajdy, o czym opowiadały 
do kamery, podczas wizyty Telewizji Sędziszów w naszej placówce.  

Każdym zajęciom towarzyszą książki, które są do dyspozycji dzieci. 
Tym razem czytały fragmenty „Króla Maciusia na wyspie bezlud-
nej”. Pomogło to w stworzeniu nastroju morskich podróży. Po czym 

Wakacyjny Rejs z portu Biblioteka Publiczna
w Klęczanach na wyspę bezludną

Jak w każde wakacje Biblioteka Publiczna w Klęczanach przygotowała dla swoich czytelników dużo atrakcji, by umilić im wolny czas. 
Uczestnicy letnich zajęć brali udział w zajęciach z książką, rozwijali swoje zainteresowania plastyczne wykonując ilustracje do czytanych 

wierszy. Rozwiązywali zagadki i rebusy, mierzyli się z krzyżówkami dobrze się przy tym bawiąc. Tematem przewodnim była wyspa bezludna. 

wzięły udział w mini konkursie „Książka, którą zabrałbym na bez-
ludną wyspę”. Pomysł konkursu wziął się stąd, że książka powinna się 
znaleźć na liście potrzebnych rzeczy na taką wyprawę.

Emilka wzięłaby ze sobą „Piratów z Karaibów: Klątwa Czarnej Per-
ły”, gdyż jest to pierwsza książka o piratach, która ją tak pochłonę-
ła, że zainteresowała się tą tematyką. Julka zabrałaby ze sobą „Gang 
Świeżaków”, gdyż z tą książką nie nudziłaby się i nie byłaby tam smut-
na. Natomiast Gloria żałowała, że może wziąć ze sobą tak mało do 
poczytania. Wybór padł na „Hobbita” Tolkiena, gdyż książka ta uczy 
pewności siebie i motywuje do działania. Zuzia nie potrafiłaby się roz-
stać z jej ulubionym „Dziennikiem Cwaniaczka” nawet na bezludnej 
wyspie. Każda z wypowiedzi dzieci została przez nie wzbogacona ilu-
stracją. 

Z pewnością te wymienione pozycje spełniłyby swoją rolę na odlu-
dziu, bo służyłyby rozrywce. Ale czy pozwoiiłtby tam przetrwać? Pani 
bibliotekarka zasugerowała, że do tej listy warto dopisać powieść o 
Robinsonie Crusoe, jako niezbędnik każdego rozbitka. 
Takie wakacyjne spotkania stwarzają dzieciom możliwość ciekawego 
i efektywnego spędzenia wolnego czasu. Obok wielu innych walorów 
przyświeca im najważniejszy cel – są  po to, by wykształcić w dzie-
ciach nawyk czytania i obcowania z książką.   

Dorota Paśniewska
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Publiczne Przedszkole nr 1 w Sędziszo-
wie Młp. z Oddziałem przy ul. Legio-

nów Polskich 17 jest pierwszą placówką na 
terenie gminy Sędziszów Małopolski, która 
uzyskała Certyfikat „Bezpieczna Placówka 
Oświatowa” nadany przez Instytut Badań 
Marki. Wyróżnienie jest uhonorowaniem 
działań placówki na rzecz bezpieczeństwa 
jej podopiecznych.
„Bezpieczna Placówka Oświatowa” to pro-
jekt, który w Polsce istnieje od 2015r. Po-
wstał z myślą o wyróżnieniu i promowaniu 
tych jednostek oświatowych, które w sposób 
szczególny dbają o bezpieczeństwo uczniów 
i podopiecznych na swoim terenie i jego oto-
czeniu.  To najwyższa nota, jaką otrzymać 
mogą krajowe jednostki oświatowe w zakre-
sie zapewnienia bezpieczeństwa kształcenia 
swoim uczniom i podopiecznym. Do jego 

 „Wiatr, wiatr łapcie w żagle, choć sztorm i wróg na nasz statek czyha. 
Szczęście to mit – stworzyliśmy go sami. Czarna bandera nad nami”.
27 sierpnia Biblioteka Publiczna w Klęczanach przygotowała nie lada 
atrakcję dla swoich czytelników – Bibliopiknik piracki. Jego uczestni-
cy przeżyli prawdziwie pirackie przygody i zasłużyli na miano wilków 
morskich. Odbyli rejs statkiem „Pod Czarną Banderą,  podczas którego 
czekały na nich zadania do wykonania. Musieli zmierzyć się z wieloma 
niebezpieczeństwami, by móc odkryć skarb.
Podczas akcji „Wakacje w Bibliotece 2019” pani bibliotekarka Dorota 
Paśniewska zaproponowała dzieciom cykl zajęć „Zwiedzamy świat na 
statku pirackim”. Młodzi uczestnicy zajęć z entuzjazmem przystąpili do 
pracy. Wykonano mapy, listu w butelce, papug, a także palmę. Następnie 
uczestnicy drukowali torebki na słodkości i sklejali je. Z gotowych wzo-
rów pirackich wycinali girlandy i chorągiewki, ozdabiali balony. A także 
oklejali puszki po orzeszkach do konkurencji sportowych. Zostały uszy-
te dwie chusty pirackie z kawałka czarnego materiału i przyozdobione 
czaszkami. Powstała także makieta statku „Pod Czarną Banderą”, na 
której zostały poprzyklejane zdjęcia dzieci biorących udział w zajęciach, 
wraz z nowym imieniem pirackim.
I oto nadszedł ten długo oczekiwany dzień…
Pogoda od rana była słoneczna. Odpowiednio wcześniej dzieci przy-
ozdobiły ogród, powiesiły koperty z zadaniami, porozkładały książki, 
rekwizyty i strzałki. A potem wspólnie oczekiwaliśmy na zaproszonych 
gości. Punktualnie o godzinie 11.30 przybyło 16 dzieci, w pięknych prze-
braniach piratów, a także zaproszona Telewizja Sędziszów. Morska przy-
goda zaczęła się od powitania dzieci słowami: „Czy jesteście gotowi na 
morską przygodę? Chcecie się zaciągnąć na mój statek w poszukiwaniu 
przygód? Chcecie być piratami? Przed Wami wiele zadań”. A potem pani 
kapitan Dorota Paśniewska -  Deyzi, i bosmanki Gloria de Angelis – Pi-
rania i Emilka Wierzbicka – Emily, zaprosiły przybyłych do wysłuchania 
płyty z adaptera.
Pierwsze pytanie brzmiało: „Jak nazywają się piosenki o morzu, śpiewa-
ne przez marynarzy?”.
Dzieciom trudno było odpowiedzieć, że to szanty czyli pieśni śpiewane 
kiedyś przez żeglarzy podczas pracy. Pomogła w tym podpowiedź  - tytuł 
płyty „Mechanicy Shanty”. W nagrodę otrzymały pierwszą wskazówkę, 
gdzie były ukryte: butelka z listem, mapa i bandera piracka. Następnie 
udały się do portu, gdzie cumował statek. Rejs był pełen  przygód, pod-
czas którego czyhało  na załogę wiele niebezpieczeństw. Dopływały do 
takich portów jak: Karaiby, Grecja, Wyspa Delfinów, latarnia morska. 

Przedszkole Jedynka
bezpieczną placówką oświatową

uzyskania kwalifikują się zatem jedynie te 
polskie przedszkola, gimnazja oraz szkoły 
podstawowe, średnie i wyższe, które:
- posiadają wymagane prawem dokumenty 
kodeksowe z zakresu bezpieczeństwa i higie-
ny pracy (BHP), ochrony przeciwpożarowej 
(ppoż) i pierwszej pomocy;
- są w odpowiedni sposób oznakowane, tj. 
stosują tablice bezpieczeństwa i plansze po-
siadające aktualną certyfikację CNBOP;
- w okresie ostatnich 3 lat nie odnotowały na 
swym terenie wypadku spowodowanego ra-
żącymi naruszeniami dyrektora placówki;
- nie uzyskały zaleceń pokontrolnych Pań-
stwowej Inspekcji Pracy, związanych z nie-
dopełnieniem na terenie placówki przepisów 
bezpieczeństwa.
Uzyskanie certyfikatu to szereg działań jakie 
podjęła uhonorowana placówka, na rzecz 

bezpieczeństwa, których celem jest zarów-
no edukacja, jak i własna aktywność dzieci. 
Dlatego też dzieci z Przedszkola nr 1 wzięły 
udział w różnego rodzaju zajęciach, poga-
dankach i przedstawieniach służących wzro-
stowi poziomu ich wiedzy. 
Udział w projekcie zapewnił przedszkolu 
mnóstwo korzyści. Oprócz podniesienia ran-
gi i poziomu zaufania społeczności lokalnej, 
dał możliwości uzyskiwania rabatów na za-
kup usług i produktów z zakresu BHP, ochro-
ny przeciwpożarowej i pierwszej pomocy czy 
udziału w cennych szkoleniach i spotkaniach, 
dedykowanych dla dyrekcji i pracowników 
przedszkola. 
Certyfikat Bezpieczna Placówka Oświatowa  
to dla przedszkola wyróżnienie wśród lokal-
nych jednostek oświatowych oraz ogromne 
zobowiązanie na przyszłość, do dalszych sta-
rań nad zapewnieniem swoim podopiecznym 
bezpiecznych warunków rozwoju. Poczucie 
bezpieczeństwa bowiem to najważniejsza po-
trzeba dziecka – a jego zapewnienie jest wa-
runkiem dobrego i harmonijnego rozwoju. 

AP

Bibliopiknik piracki 

Wszędzie tam czekały na nich kolejne zagadki i zadania do wykonania. 
Każda wskazówka przybliżała ich do celu. Najważniejszym punktem za-
bawy było poszukiwanie skarbu. 
Chrzest morski 
Zabawa przeniosła się na Wyspę Bezludną, w cieniu orzecha, gdzie była 
makieta wyspy, którą dzieci wykonywały na zajęciach. Sporo radości, 
szczególnie wśród najmłodszych, wywołały konkurencje sportowe. Mia-
ły pokazać, że są sprawni fizycznie i potrafią  pokonać każdą przeszkodę 
w drodze do celu, jakim jest zdobycie skarbu. Dzieciom podobało się 
przeciąganie liny z chustką  i rzut do celu. Uczestnicy pikniku,  aby stać 
się wilkami morskimi musiały przejść chrzest. Dlatego każdy z człon-
ków załogi był pasowany na pirata, otrzymał nowe imię i odznakę Super 
Pirata. 
Odkrycie skarbu i słodki poczęstunek
Według mapy skarb powinien być ukryty pod orzechem. Świeżo 
pasowani piraci ucieszyli się, że jest tuż, tuż, w zasięgu ich ręki, ale to 
był fałszywy trop. I należało szukać dalej. Droga do skarbu była długa 
i kręta, prowadziła przez 10 punktów.
Ostatnia wskazówka prowadziła do jaskini przy winogronie. Tam wyko-
pali znalezisko  – żelazną skrzynię z  czekoladowymi monetami i słod-
kościami. 
„I wielkie szczęście spotkało tych,
Co wyszli na ten brzeg,
Bo pełne złota ładownie są
I każdy bogaczem jest”.
Z dumą przenieśli zdobycz do ogrodu pod palmę, gdzie czekał  na nich 
słodki poczęstunek  i zabawa. Piraci dostawali kokosy z marynistyczny-
mi zagadkami i literami, z których układali hasło.
Składam gorące podziękowania Rodzicom i starszym dziewczynkom za 
duże zaangażowanie i pomoc w przygotowywaniu dekoracji na piknik.

Tekst: Dorota Paśniewska, fot. TV Sędziszów Małopolski
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8 września br. 180 druhów i druhen z OSP 
naszej gminy wzięło udział w Miejsko-

-Gminnych Zawodach Sportowo-Pożar-
niczych. Uczestniczyło w nich 14 drużyn 
męskich i cztery żeńskie. Podobnie jak rok 
wcześniej wśród mężczyzn najlepsi byli 
strażacy z OSP Cierpisz, a wśród kobiet 
OSP Boreczek. Za strażakami z Cierpisza 
uplasowała się załoga OSP Krzywa, a trzecie 
miejsce zajęła OSP Boreczek. W kat. C, dru-
żyn kobiecych, drugie miejsce zajęły druhny 
z Cierpisza, a trzecie Zagorzyce Górne. 

Burmistrz Bogusław Kmieć wręczył zwy-
cięskim drużynom męskie czeki na kwoty 
2000 zł za zajęcie I miejsca, 1500 zł za II miej-
sce oraz 1000 zł za miejsce III. Drużyny ko-
biece otrzymały odpowiednio 1500, 1000 
i  700 zł. Wszystkie drużyny za udział w  za-
wodach otrzymały gwarantowane 500 zł. 

Zawody strażackie 2019



NASZE KLIMATY

„Jedno dotknięcie natury czyni wszystkich 
braćmi”

(W. Shakespeare)

 Przez tysiąclecia człowiek żył w bli-
skim kontakcie z przyrodą, która go żywi-
ła i ochraniała. Przed wiekami w świętych 
gajach nasi przodkowie oddawali cześć 
starym drzewom, wierząc w ich niezwykłą, 
opiekuńczą moc. Ze szczególną pokorą od-
nosili się do sędziwych dębów. Podziwiali 
ich witalność pozwalającą przetrwać burze 
i nawałnice. Często uderzały w nie pioruny, 
toteż ludzie utożsamiali z nimi groźnego 
boga grzmotów. Powszechnie wierzono, iż 
dęby przyciągają gromy. 
W dawnych parkach przydworskich oraz 
w pobliżu chat wieśniaczych widywano oka-
załe, rozłożyste okazy, które pełniły rolę dzi-
siejszych piorunochronów. Po wprowadzeniu 
chrześcijaństwa dębinę nadal otaczała atmos-
fera tajemniczości. Aby rozproszyć mroki za-
bobonnych lęków, kapłani pozwalali zawie-
szać w koronach dębów niewielkie kapliczki 
- najczęściej z wizerunkami Matki Bożej. 
Zwyczaj ten przetrwał do czasów obecnych. 
Niegdyś pustelnicy chętnie mieszkali w dębo-
wych dziuplach. Wierzyli, iż spłynie na nich 
mądrość, wytrwałość i cierpliwość. Z tymi 
drzewami wiążą się liczne podania, klech-
dy i wierzenia. Niektóre dotyczyły zwykłych 
prac gospodarskich. Dzieże na ciasto chle-
bowe musiały być wykonane - choćby czę-
ściowo - z dębowych klepek. W przeciwnym 
razie chleb mógł się nie udać. Dębowe meble 
i budynki wyróżniały się wyjątkową trwało-
ścią, a ponadto odpędzały złe moce. W oko-
licach Sędziszowa Małopolskiego, w niezbyt 
odległej przeszłości, widywano barwne or-

ZACZAROWANE DRZEWA
szaki dożynkowe. Zwykle otwierały je konne 
banderie, swacia dosiadali koni przyozdobio-
nych zielonymi napierśnikami. Były to wień-
ce uwite wyłącznie z dębowych, ulistnionych 
gałązek. Poza walorami estetycznymi miały 
one właściwości ochronne - zapewniały do-
bre urodzaje w przyszłym roku. Dąb ucho-
dził za drzewo przyjazne człowiekowi. Wielu 
naszych władców chętnie widziało dęby we 
własnych ogrodach np. król Jan III Sobieski. 
Sławili je też wielcy poeci: Adam Mickiewicz 
i Juliusz Słowacki. Polski lud wierzył, iż dębo-
we liście umieszczone pod strzechą zapewnią 
domostwu bezpieczeństwo. W odpędzaniu 
czartów i czarownic sprawdzały się też: jawo-
ry, wierzby oraz leszczyna, toteż mieszkańcy 
wsi często sadzili je przy płotach. 
Ulubionym drzewem Polaków była również 
lipa. Ludzie wszystkich stanów cenili ją jako 
źródło miododajnego nektaru. Według le-
gendy pewien waleczny rycerz został ośle-
piony w boju. Zrozpaczony wracał do grodu, 
a wtedy w lipowym zagajniku pojawiła się 
dziwna światłość. Szlachetny wojownik zo-
baczył w niej Matkę Bożą. Odzyskał wzrok, 
a od tej pory lipa uchodziła za umiłowane 
drzewo Pani Niebios. Z miękkiego drewna 
artyści wykonywali postacie Świętych. Kie-
dy w rodzinach szlacheckich odbywały się 
śluby lub chrzciny, dla upamiętnienia tych 
wydarzeń sadzono w ogrodach małe lipki. 
Umieszczano je również na granicach posia-
dłości, z których wywodzili się sąsiadujący 
oblubieńcy. W każdym wypadku lipy wróżyły 
przyszłe szczęście i pomyślność. Lud wierzył, 
iż lipowa kołyska jest najbardziej odpowied-
nia dla niemowlęcia. W Zielone Świątki ma-
jono domy głównie gałązkami lipy i brzozy, 
aby zapewnić mieszkańcom zdrowie, spokój 

i Boże Błogosławieństwo. Czarnoleska lipa na 
zawsze trafiła do literatury - dzięki poecie Ja-
nowi Kochanowskiemu. 
Dużą sympatią cieszyły się również brzozy. 
W mniemaniu naszych przodków stworzył je 
Pan Bóg, aby ozdobić świat. Od lat uchodzą 
one za drzewa typowo polskie. Łatwo się roz-
siewają, opierają mrozom i wichurom. U nas 
występują w siedmiu gatunkach, a najbardziej 
znana jest brzoza brodawkowata, nazywana 
płaczącą. Dawniej powszechnie sadzono je 
na cmentarzach. Od lat związane są z nasza 
kulturą, wierzeniami i obyczajami. Guślarze 
wykorzystywali je w zabiegach magicznych 
np. przy zamawianiu chorób. Niektóre z ta-
kich czynności wydają się nam zabawne np. 
aby odzyskać siły po chorobie, należało „wy-
jechać” na brzozowej miotle aż do rozstajnych 
dróg. Potem trzeba było wyrzucić ją daleko 
i  wrócić szybko do domu, nie oglądając się 
za siebie. Mieszkańcy wiosek wypatrywali na 
brzozach pojawiających się czasem pęków 
drobnych gałązek nazywanych czarcimi mio-
tłami. Zgodnie z wierzeniami zjadanie listków 
i pąków przyczyniało się do szybkiego wzro-
stu dzieci i młodych zwierząt. Za niekorzystną 
wróżbę uważano przewrócenie się nowej mio-
tły na próg, co miało oznaczać rychłą śmierć 
w rodzinie. W Boże Ciało umieszczano na po-
lach gałązki odłamane od brzózek zdobiących 
ołtarze. Zwyczaj ten miał również znaczenie 
ochronne dla upraw rolniczych. Naszą poczci-
wa brzezinę często sławili ludzie pędzla i pióra. 
Julian Tuwim napisał o niej:

„To nie liście i nie listki, 
Nie listeczki jeszcze nawet - 
- To obłoczek przezroczysty, 
Po złociście - zielonawy. 

Jeśli jest gdzieś leśne niebo, 
On z leśnego nieba spłynął.
Śród ogrodu zdziwionego
Tuż nad ziemią się zatrzymał”.

Tekst i ilustracja: Maria Wilczok.



18 sierpnia br. odbyły się doroczne Gminne Dożynki. Tym razem Msza Święta w intencji rolników  z terenu 
gminy odprawiona została w kościele parafialnym pw. Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie. Prezentacja 
grup wieńcowych odbyła się na stadionie miejskim. Tradycyjnie burmistrz Bogusław Kmieć wręczył dy-
plomy i nagrody „Mistrzom Demografii” osiedlom i sołectwom, w których urodziło się najwięcej dzieci 
w 2018 roku. I miejsce zajęły Zagorzyce Górne, II Boreczek, a III Krzywa oraz osiedle Wolica Ługowa. 

Dożynki 2019


